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 الجامع ألحكام القرآن
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 الجامع ألحكام القرآن

  المجلد الثاني

  تتمة سورة البقرة

ِ  َكالمَ  َيْسَمُعونَ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  انَ كَ  َوَقدْ  لَُكمْ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  أََفَتْطَمُعونَ { 75 اآلية فُوَنهُ  ُثمَّ  هللاَّ  }َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  َعَقلُوهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ُيَحرِّ

 :  مسائل أربع فيه

 ، اليھود من رقةالف ھذه إيمان من أيأسھم كأنه ، اإلنكار معنى فيه استفھام ھذا} لَُكمْ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  أََفَتْطَمُعونَ {:  تعالى قوله:  األولى

 على حرص لھم كان األنصار أن وذلك. وسلم عليه هللا صلى النبي ألصحاب والخطاب. ذلك في سابقة فلھم كفروا إن أي

 تحزن ال أي. عباس ابن عن ، خاصة وسلم عليه هللا صلى للنبي الخطاب:  وقيل. بينھم كان الذي والجوار للحلف اليھود إسالم

 ، بأن نصب ، يؤمنوا أن في أي ، نصب موضع في" أن"و. مضوا الذين السوء أھل من أنھم رهوأخب ، إياك تكذيبھم على

 في ويقال. غيره فيه وأطمعه. فعل وزن على ، طمع فھو - مخفف -  وطماعية طمعا فيه طمع:  يقال. النون منه حذفت ولذلك

 أي ، بأطماعھم األمير لھم أمر:  يقال ، جندال رزق:  والطمع. الطمع كثير صار أي - الميم بضم - الرجل طمع:  التعجب

 .تمكن وال تطمع:  مطماع وامرأة. بأرزاقھم

 الكثير وفي ، أفرقة العدد أدنى في وجمعه ، لفظه من له واحد ال جمع اسم الفريق} ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  َكانَ  َوَقدْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 لفريق نعتا" يسمعون" ويكون ،" منھم" الخبر يكون أن ويجوز". كان" خبر صبن موضع في} َيْسَمُعونَ {:  تعالى قوله. أفرقاء

 .ُبعد وفيه

 ربيعة من ناسا أن واعلم:  سيبويه قال. كلمة جمع على" هللا كلم" األعمش وقرأ. الجماعة قراءة} هللاَِّ  َكالمَ {:  تعالى قوله

". يسمعون" بـ مفعول" هللا كالم. "عنده حصينا حاجزا كنالمس يكن ولم ، الميم لكسرة اتباعا الھاء بكسر" منھم" يقولون

. لقومھم إخبارھم في القول وحرفوا ، أمره يمتثلوا فلم هللا كالم فسمعوا ، السالم عليه موسى اختارھم الذين السبعون والمراد

 وأذھب ، أخطأ قدف موسى سمع ما سمعوا السبعين إن:  قال ومن. ضعف القول ھذا وفي ، إسحاق وابن الربيع قول ھذا

 موسى يكون أن ورغبوا أذھانھم واختلطت ، سماعه يطيقوا لم:  وغيره السدي قال وقد. بالتكليم واختصاصه موسى بفضيلة

 قال كما ، السالم عليه موسى نبيھم لسان على هللا كالم من سمعت ما منھم طائفة بدلت وخرجوا فرغوا فلما ، لھم ويعيده يسمع

 ].6:  التوبة[} هللاَِّ  َكالمَ  َيْسَمعَ  َحتَّى َفأَِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َحدٌ أَ  َوإِنْ {:  تعالى

 فسمعوا ، كالمه يسمعھم أن ربه يسأل أن موسى سألوا موسى قوم أن عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي روى فقد:  قيل فإن

 ".شديدة وذراع رفيعة بيد مصر من أخرجتكم القيوم الحي أنا إال إله ال هللا أنا إني: " الشبور كصوت صوتا
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 موسى به خص شيء الكالم وإنما به يحتج ال ضعيف وكالھما الكلبي عن مروان ابن رواه ، يصح ال باطل حديث ھذا:  قلت

 َيا َقالَ {:  الحق وقوله قال وقد ، عليھم موسى فضل فما كالمه أسمعھم حتى أيضا قومه كلم كان فإن ، آدم ولد جميع بين من

 .واضح وھذا]. 144:  األعراف[} َوِبَكالِمي ِبِرَساالِتي النَّاسِ  َعلَى اْصَطَفْيُتكَ  إِنِّي ُموَسى

 ليس كالما سمع إنه:  قال من فمنھم ، خطابه ذلك قبل سمع يكن ولم هللا كالم موسى عرف بماذا الناس واختلف:  الثالثة

 وقال. العالمين رب كالم ھو وإنما البشر كالم ھو ليس ذلك أن علم فحينئذ ، نفس وال تقطيع فيه وليس ، وأصوات بحروف

:  وقيل. البشر كالم من ليس أنه علم ، الست الجھات من جھة من يسمع البشر وكالم ، جھة من ال كالما سمع لما إنه:  آخرون

 ھو سمعه ما أن على دلت المعجزة إن:  يهف وقيل. هللا كالم أنه فعلم ، الكالم ذلك بھا سمع حتى مسامع كله جسده صار إنه

:  له يقول الذي وأن ، الحال صدق على عالمة ذلك فكان ، ثعبانا فصارت فألقاھا ، عصاك ألق:  له قيل أنه وذلك ، هللا كالم

 فأخبره ، الغيوب معال إال عليه يقف ال شيئا نفسه في أضمر كان قد إنه:  وقيل. وعز جل هللا ھو] 12:  طه[} َربُّكَ  أََنا إِنِّي{

 قوله معنى بيان" القصص" سورة في وسيأتي. وعز جل هللا ھو يخاطبه الذي أن فعلم ، الضمير بذلك خطابه في تعالى هللا

َجَرةِ  ِمنَ  اْلُمَباَرَكةِ  اْلُبْقَعةِ  فِي األَْيَمنِ  اْلَوادِ  َشاِطئِ  ِمنْ  ُنوِديَ {:  تعالى  .تعالى هللا شاء إن] 30:  القصص[} الشَّ

فُوَنهُ  ُثمَّ {:  تعالى قوله  حراما والحالل حالال الحرام فيجعلون التوراة يحرفون الذين اليھود علماء ھم:  والسدي مجاھد قال} ُيَحرِّ

 قد داليھو ھؤالء إن أي ، لھم توبيخ وھذا. وعلموه عرفوه أي} َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  َعَقلُوهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ {:  تعالى قوله. ألھوائھم اتباعا

 إيمانھم في تطمعون فكيف ، السنن ذلك على فھؤالء وعناد سوء أفاعيل آلبائھم سلفت

 .عناده عن ذلك ينھه ولم والوعيد الوعد علم ألنه ، الرشد من بعيد فيه المعاند بالحق العالم أن على أيضا الكالم ھذا ودل

ُثوَنُھمْ  َقالُوا َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ  َخال َوإَِذا اآَمنَّ  َقالُوا آَمُنوا الَِّذينَ  لَقُوا َوإَِذا{ - 76:  اآليتان ُ  َفَتحَ  بَِما أَُتَحدِّ وُكمْ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ  بِهِ  لُِيَحاجُّ
ُكمْ  ِعْندَ   }َتْعقِلُونَ  أََفال َربِّ

َ  أَنَّ  َيْعلَُمونَ  أََوال{ -77 ونَ  َما َيْعلَمُ  هللاَّ  }ُيْعلُِنونَ  َوَما ُيِسرُّ

ا َقالُوا آَمُنوا الَِّذينَ  لَقُوا َذاَوإِ {:  تعالى قوله  إِلَى َبْعُضُھمْ  َخال َوإَِذا{:  تعالى قوله تقدم وقد لقيوا:  لقوا أصل. المنافقين في ھذا} آَمنَّ

ُثوَنُھمْ  َقالُوا َبْعٍض  ُ  َفَتحَ  بَِما أَُتَحدِّ  من المؤمنين يحدثون كانواف نافقوا ثم أسلموا منھم ناسا أن وذلك ، اليھود في اآلية} َعلَْيُكمْ  هللاَّ

ُثوَنُھمْ {:  اليھود لھم فقالت ، آباؤھم به عذب بما العرب ُ  َفَتحَ  بَِما أَُتَحدِّ  نحن ليقولوا ، العذاب من عليكم هللا حكم أي} َعلَْيُكمْ  هللاَّ

 عليه هللا صلى هللا رسول سب سمع خيبر يوم قريظة نازل لما عليا إن:  وقيل. والسدي عباس ابن عن ، منكم هللا على أكرم

 عن لكفوا رأوني لو منھم شتمي سمعت أظنك: "  فقال ، له وعرض ، إليھم تبلغ ال ، هللا رسول يا:  وقال إليه فانصرف وسلم

" نقمته بكم وأنزل هللا أخزاكم والخنازير القردة إخوة يا العھد أنقضتم: " لھم فقال ، أمسكوا رأوه فلما ، إليھم ونھض" ذلك

 عن المعنى ھذا روي! عندنا من إال الخبر ھذا خرج ما ؟ بھذا حدثك من ، علينا تجھل فال محمد يا جاھال كنت ما  : فقالوا

 .مجاھد
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 أول في" خال" معنى وتقدم ، قبلھا ما وانفتاح لتحركھا ألفا الواو قلبت ، خلو" خال" في األصل} َخال َوإَِذا{:  تعالى قوله

َنا{:  تعالى قوله ومنه ، والحكم القضاء:  العرب عند تحوالف. حكم" فتح" ومعنى. السورة  َوأَْنتَ  ِباْلَحقِّ  َقْوِمَنا َوَبْينَ  َبْيَنَنا اْفَتحْ  َربَّ

 على المظلوم ينصر ألنه ذلك قيل ، الفتاح وبينك بيني:  يقال ، اليمن بلغة القاضي:  والفتاح ، الحاكمين أي} اْلَفاِتِحينَ  َخْيرُ 

} اْلَفْتحُ  َجاَءُكمُ  َفَقدْ  َتْسَتْفِتُحوا إِنْ {:  وقوله ،] 89:  البقرة[} َكَفُروا الَِّذينَ  َعلَى َيْسَتْفِتُحونَ {:  قوله ومنه ، النصر:  والفتح. الظالم

 .الشيئين بين الفرق بمعنى ويكون]. 19:  األنفال[

وُكمْ {:  تعالى قوله  من وناس:  يونس قال. النون حذف ، لنصبا وعالمة ، أن بإضمار شئت وإن ، كي بالم نصب} لُِيَحاجُّ

" ليحاجوكم" ومعنى. العنبر بني لغة ھي:  األحمر خلف قال. األصل الفتح ألن:  األخفش قال. كي الم يفتحون العرب

 على وقفتم أن بعد به كفرتم يقولون ، بقولكم عليكم ليحتجوا المعنى:  وقيل. منكم هللا على أكرم نحن ويقولوا ، ليعيروكم

 قيل} َربُِّكمْ  ِعْندَ {. حقا نبي فإنه محمد بدين تمسك:  له فيقول المسلمين من صديقه يلقى كان اليھود من الرجل إن:  وقيل. قهصد

ُكمْ  ُثمَّ {:  قال كما ، اآلخرة في  بمعنى" دعن: " وقيل. ربكم ذكر عند:  وقيل]. 31:  الزمر[} َتْخَتِصُمونَ  َربُِّكمْ  ِعْندَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  إِنَّ

 المستقيم الكالم:  والحجة. الحسن عن وروي ، عليكم الحجة لظھور منكم به أحق فيكونوا ، ربكم في به ليحاجوكم أي" في"

" . موسى آدم فحج: " الحديث ومنه. بالحجة غلبته أي ، فحججته فالنا وحاججت. الطريق محجة ذلك ومن ، اإلطالق على

 إسرائيل بني أن تعقلون أفال أي ، للمؤمنين تعالى هللا من خطاب ھو:  وقيل. لألتباع األحبار قول من ھو:  قيل} َتْعقِلُونَ  أََفال{

 وقرأ. والتقريع التوبيخ معناه استفھام فھو. اآلية} َيْعلَُمونَ  أََوال{:  فقال يتلى توبيخا وبخھم ثم ، األحوال بھذه وھم يؤمنون ال

 .به الجحد أعلنوه والذي ، كفرھم أسروه والذي. للمؤمنين خطابا ، التاءب محيصن وابن ، بالياء" يعلمون" الجمھور

يُّونَ  َوِمْنُھمْ { 78:  اآلية  }َيُظنُّونَ  إاِلَّ  ُھمْ  َوإِنْ  أََمانِيَّ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  َيْعلَُمونَ  ال أُمِّ

 :  مسائل أربع فيه

يُّونَ  َوِمْنُھمْ {:  تعالى قوله:  األولى  واحدھم ، يقرأ وال يكتب ال من أي ، أميون والمنافقين اليھود من:  وقيل. اليھود من أي} أُمِّ

 إنا: " السالم عليه قوله ومنه ، قراءتھا وال الكتابة تتعلم لم أمھاتھا والدة أصل على ھي التي األمية األمة إلى منسوب ، أمي

:  عبيدة أبو وقال. عباس ابن عن ، الكتاب بأم دقوايص لم ألنھم أميون إنھم لھم قيل وقد. الحديث" نحسب وال نكتب ال أمية أمة

. الكتاب يعلمون ال الكتاب أھل ومنھم:  قال فكأنه ، الكتاب أم إلى نسبوا كأنھم ، عليھم الكتاب لنزول أميون لھم قيل إنما

 علي. أميين افصارو ارتكبوھا لذنوب كتابھم رفع ، الكتاب أھل من قوم ھم:  وقيل. العرب نصارى ھم:  والضحاك عكرمة

 المجوس ھم:  عنه هللا رضي

 اعلم وهللا ، أظھر األول والقول:  قلت

 ِمنْ  ِبهِ  لَُھمْ  َما{:  تعالى كقوله ، منقطع استثناء فھو ، لكن بمعنى ھھنا" إال"} أََمانِيَّ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  َيْعلَُمونَ  ال{:  تعالى قوله:  الثانية

نِّ  اتَِّباعَ  إاِلَّ  ِعْلمٍ   :  النابغة وقال]. 157:  النساء[ }الظَّ

 بصاحب ظن حسن إال علم وال...  مثنوية ذي غير يمينا حلفت
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 ھذا من جاء ما كل:  حاتم أبو قال. استخفافا الياءين إحدى حذفوا ، الياء خفيفة" أماني إال" واألعرج وشيبة جعفر أبو وقرأ

 جمع في يقال كما ھذا:  األخفش وقال. ونحوه ، وأماني وأغاني يأثاف مثل ، والتخفيف التشديد فيه فلك ، مشدد واحده النحو

 :  الشاعر قال كما ، أكثر المعتل في الحذف:  النحاس قال. الجمع ياء وھي ، ومفاتح مفاتيح:  مفتاح

 البالقع والرسوم األثافي ثالث...  العمى يكشف أو التسليم يرجع وھل

 الياء أجل من النون فانكسرت الياء في الواو فأدغمت ، أفعولة وزن على أمنوية وأصلھا ، التالوة وھي أمنية جمع واألماني

ْيَطانُ  أَْلَقى َتَمنَّى إَِذا إاِلَّ {:  تعالى قوله ومنه ، أمنية فصارت . تالوته في الشيطان ألقى تال إذا أي] 52:  الحج[} أُْمِنيَِّتهِ  فِي الشَّ

 :  مالك بن كعب وقال

 المقادر حمام القى وآخره...  لهلي أول هللا كتاب تمنى

 :  آخر وقال

 رسل على الزبور داود تمني...  ليله آخر هللا كتاب تمنى

 البن العرب بعض وقول. كذبت ما أي ، أسلمت منذ تمنيت ما:  عنه هللا رضي عثمان قول ومنه ، األكاذيب أيضا واألماني

. اآلية في" أماني" ومجاھد عباس ابن فسر المعنى وبھذا. علتهافت أي ؟ تمنيته شيء أم رويته شيء أھذا:  يحدث وھو دأب

 األماني:  وقيل. لھم ليس ما هللا على يتمنون انھم يعني" أماني إال: " قتادة قال. ويشتھيه اإلنسان يتمناه ما أيضا واألماني

  : الشاعر قول وأنشد ، بحر ابن وحكاه ، الجوھري قال ، قدر أي له منى:  يقال ، التقدير

 الماني لك يمني ما تالقي حتى...  حرم في أمسيت وإن تأمنن ال

 .المقدر لك يقدر أي

:  الملك[} ُغُرورٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافُِرونَ  إِنِ {:  تعالى قال كما ، النافية ما بمعنى" إن"} َيُظنُّونَ  إاِلَّ  ُھمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 يقرؤون فيما ألحبارھم مقلدون ھم وإنما ، يتلون ما بصحة لھم علم ال ألنھم ، ويحدثون يكذبون} َيُظنُّونَ { و:  تعالى قوله]. 20

 .به

 براھين قامت إذا:  وقال ، وكذبا وشكا علما الظن تجعل العرب أن النحوي يحيى بن أحمد حدثنا وقد:  األنباري بكر أبو قال

 براھين زادت وإذا ، شك فالظن الشك وبراھين اليقين براھين تدلتاع وإذا ، يقين فالظن الشك براھين من أكثر فكانت العلم

 .يكذبون إال أراد} َيُظنُّونَ  إاِلَّ  ُھمْ  َوإِنْ { وجل عز هللا قال ، كذب فالظن اليقين براھين على الشك

 َيْكُتُبونَ  لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ {:  لحقا وقوله فقال ويحرفون يبدلون بأنھم أحبارھم تعالى هللا نعت:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال:  الرابعة

 حرصا الدنيا على وأقبلوا ، علمائھم رعية وساءت ، فيھم األمر درس لما أنه وذلك. اآلية] 79:  البقرة[} ِبأَْيِديِھمْ  اْلِكَتابَ 

 ھذا لسفھائھم وقالوا ، بالتوراة ذلك وألحقوا ، وبدلوھا شريعتھم في فأحدثوا ، إليھم الناس وجوه تصرف أشياء طلبوا ، وطمعا



6 

 

 في علينا ليس:  قالوا أن فيه أحدثوا مما وكان. وأوساخھا الدنيا حطام به وينالوا رياستھم فتتأكد عنھم ليقبلوھا ، هللا عند من

 فنحن ، ذنب يضرنا ال:  قالوا أن فيه أحدثوا مما وكان. لنا حل فھو أموالھم من أخذنا ما أي ، العرب وھم ، سبيل األميين

" أبنائي ويا أحبائي يا" وكتبوا فغيروه" رسلي أبناء ويا أحباري يا" التوراة في كان وإنما! ذلك عن هللا تعالى ، وأبناؤه باؤهأح

اُؤهُ  هللاَِّ  أَْبَناءُ  َنْحنُ  َوالنََّصاَرى اْلَيُھودُ  َوَقالَتِ {:  تكذيبھم هللا فأنزل ُبُكمْ  َفلِمَ  قُلْ  َوأَِحبَّ  يعذبنا لن:  فقالت]. 18:  المائدة[ }ِبُذُنوِبُكمْ  ُيَعذِّ

َنا لَنْ  َوَقالُوا{:  تعالى هللا فأنزل ، العجل أيام مقدار يوما فأربعين عذبنا وإن ، هللا ً  إاِلَّ  النَّارُ  َتَمسَّ اما َخْذُتمْ  قُلْ  َمْعُدوَدةً  أَيَّ  هللاَِّ  ِعْندَ  أَتَّ

ْحَمنِ  ِعْندَ  اتََّخذَ  َمنِ  إاِلَّ {:  تعالى قوله ليلبد ، توحيدا يعني:  مقسم ابن قال] 80:  البقرة[} َعْھداً   ال يعني] 87:  مريم[} َعْھداً  الرَّ

ُ  ُيْخلِفَ  َفلَنْ { هللا إال إله  َوأََحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمنْ  َبلَى{:  فقال أكذبھم ثم] 80:  البقرة[} َتْعلَُمونَ  ال َما هللاَِّ  َعلَى َتقُولُونَ  أَمْ  َعْھَدهُ  هللاَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ . َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َفأُولَِئكَ  َخِطيَئُتهُ  ِبهِ  } َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  الصَّ

 .قالوه بما ال ، واإليمان الكفر بحسب ھو إنما والجنة النار في الخلود أن تعالى فبين]. 82 -  81:  البقرة[

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َھَذا َيقُولُونَ  ُثمَّ  بِأَْيِديِھمْ  اْلِكَتابَ  َيْكُتُبونَ  لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ { 79:  اآلية ً  بِهِ  لَِيْشَتُروا هللاَّ ا لَُھمْ  َفَوْيلٌ  َقلِيالً  َثَمنا  أَْيِديِھمْ  َكَتَبتْ  ِممَّ
ا لَُھمْ  َوَوْيلٌ   }َيْكِسُبونَ  ِممَّ

 :  ئلمسا خمسة فيه

 من جبل أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عفان بن عثمان فروى ، ھو ما" الويل" في اختلف} َفَوْيلٌ {:  تعالى قوله:  األولى

 بن وعطاء سفيان وروى. خريفا أربعين الھاوي فيه يھوي جبلين بين جھنم في واد الويل أن الخدري سعيد أبو وروى. نار

 عن الزھراوي وحكى. جھنم في صھريج:  وقيل. النار أھل صديد من جھنم بفناء يجري واد ةاآلي ھذه في الويل أن:  يسار

:  األصمعي. الشر شدة الويل:  الخليل وقال. العذاب من المشقة الويل:  عباس ابن وعن. جھنم أبواب من باب أنه:  آخرين

:  يقال:  الحزن الويل:  عرفة ابن. الھلكة على رفأش لمن زجر وويح ، الھلكة في وقع لمن ويل:  سيبويه. وترحم تفجع الويل

:  البقرة[} ِبأَْيِديِھمْ  اْلِكَتابَ  َيْكُتُبونَ  لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ {:  قوله ومنه ، والمكروه الحزن عند ذلك يقال وإنما ، بالويل دعا إذا الرجل تويل

]. 49:  الكھف[} اْلِكَتابِ  َھَذا َمالِ  َوْيلََتَنا َيا{:  تعالى ولهق ومنه ، بالويل دعا ھلكة في وقع من وكل ، الھلكة أصله:  وقيل]. 79

 :  قال ، الويالت والجمع ، الھلكة وھما ، والويلة الويل وھي

 ھاشم أم وال أمسى إن الويل له

 :  أيضا وقال

 مرجلي إنك الويالت لك فقالت

 إضمار على النصب ويجوز:  األخفش قال. الدعاء معنى فيه ألن نكرة كان وإن به االبتداء وجاز ، باالبتداء" ويل" وارتفع

 فوصلته ، له حزن أي ، لفالن ويل:  تقول كما ، حزن أي" وي" الويل في األصل:  الفراء وقال. ويال هللا ألزمھم أي ، فعل

 على النصب صحوي. الوقوع يقتضي ألنه ، الرفع اإلضافة عن فصل إذا فيه واألحسن. فأعربوھا منه وقدروھا بالالم العرب

. المعنى في يتقارب وكله ، وويب وويل وويك وويه وويس ويح إال بنائه على يسمع ولم:  الخليل قال ذكرنا كما ، الدعاء معنى
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 وعوله ويله المصادر انتصاب ينتصب ومما:  الجرمي قال. بفعل منھا العرب تنطلق لم مصادر وھي ، قوم بينھا فرق وقد

  . له وويح ، له ويل:  فقلت رفعت الالم تأدخل فإذا ، وويسه وويحه

 حديث في ذلك وجاء ، السالم عليه إدريس به وخط بالقلم كتب من وأول. معروفة الكتابة} َيْكُتُبونَ  لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 .ولده في وراثة فصار الخط أعطي السالم عليه آدم إن:  قيل وقد. وغيره اآلجري خرجه ، ذر أبي

} ِبَجَناَحْيهِ  َيِطيرُ  َطاِئرٍ  َوال{:  قوله مثل فھو ، باليد إال يكون ال الكتب أن علم قد فإنه ، تأكيد} ِبأَْيِديِھمْ {:  تعالى قوله:  الثةالث

 ، رتھملمجاھ وإثبات لجرمھم بيان" بأيديھم" فائدة:  وقيل]. 167:  عمران آل[} ِبأَْفَواِھِھمْ  َيقُولُونَ {:  وقوله ،] 38:  األنعام[

 أن دون تلقائھم من أنھم عن كناية" بأيديھم: " السراج ابن وقال له رأيا كان وإن يتوله لم ممن مواقعة أشد الفعل تولى من فإن

 .أيديھم كتب في حقيقة تكن لم وإن ، عليھم ينزل

 هللا دين في ابتدع أو وغير بدل من فكل ، الشرع في والزيادة والتغيير التبديل من التحذير قبلھا والتي اآلية ھذه في:  الرابعة

 أمته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حذر وقد ، األليم والعذاب ، الشديد الوعيد ھذا تحت داخل فھو فيه يجوز وال منه ليس ما

 األمة ھذه وإن ملة وسبعين اثنتين على افترقوا الكتاب أھل من قبلكم من إن أال: "  فقال الزمان آخر في يكون ما علم قد لما

 الدين في أنفسھم تلقاء من يحدثوا أن فحذرھم. وسيأتي ، الحديث" واحدة إال النار في كلھا فرقة وسبعين ثالث على ستفترق

 .راجعون إليه وإنا  فإنا ، وذاع وكثر ، وشاع حذره ما وقع وقد ، الناس به فيضلوا أصحابه سنة أو سنته أو هللا كتاب خالف

ً  ِبهِ  لَِيْشَتُروا{:  الىتع قوله:  الخامسة  ، حراما لكونه وإما ، ثباته وعدم لفنائه إما ، بالقلة يأخذونه ما تعالى هللا وصف} َقلِيالً  َثَمنا

 كتابھم في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صفة كانت:  والكلبي إسحاق ابن قال. هللا عند يربو وال فيه بركة ال الحرام ألن

 الذي - وسلم عليه هللا صلى - النبي صفة إلى انظروا:  وأتباعھم ألصحابھم وقالوا ، طويال سبطا مآد فجعلوه ، أسمر ربعة

 مآكلھم تذھب أن بينوا إن فخافوا ، ومكاسب رياسة والعلماء لألحبار وكانت ، ھذا نعت يشبھه ليس الزمان آخر في يبعث

 .غيروا ثم فمن ، ورياستھم

امِ  لَُھمْ  َفَوْيلٌ {:  تعالى قوله ا لَُھمْ  َوَوْيلٌ  أَْيِديِھمْ  َكَتَبتْ  مَّ  تغليظا الويل وكرر. المعاصي من وقيل. المآكل من قيل} َيْكِسُبونَ  ِممَّ

 .لفعلھم

َنا لَنْ  َوَقالُوا{ 80:  اآلية ارُ  َتَمسَّ ً  إاِلَّ  النَّ اما َخْذُتمْ  قُلْ  َمْعُدوَدةً  أَيَّ ِ  ِعْندَ  أَتَّ ُ  ُيْخلِفَ  َفلَنْ  َعْھداً  هللاَّ ِ  َعلَى َتقُولُونَ  أَمْ  َعْھَدهُ  هللاَّ  ال َما هللاَّ
 }َتْعلَُمونَ 

 :  مسائل ثالث فيه

َنا لَنْ {. اليھود يعني} َوَقالُوا{:  تعالى قوله:  األولى ً  إاِلَّ  النَّارُ  َتَمسَّ اما  النبي إن:  فقيل ، نزولھا سبب في ، اختلف} َمْعُدوَدةً  أَيَّ

 فنزلت" نخلفكم ال أنا علمتم لقد كذبتم: " فقال. أنتم تخلفونا ثم ، نحن:  قالوا" . النار أھل من: " لليھود قال وسلم عليه هللا صلى

 ھذه إنما:  تقول واليھود المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم:  عباس ابن عن عكرمة وقال. زيد ابن قال ، اآلية ھذه

 سبعة ھي وإنما ، اآلخرة أيام من النار في واحد يوم الدنيا أيام من سنة ألف كلل النار في الناس يعذب وإنما ، آالف سبعة الدنيا
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 وأنھم ، سنة أربعين مسيرة جھنم أن التوراة في إن اليھود قالت:  طائفة وقالت. مجاھد قول وھذا ، اآلية هللا فأنزل ، أيام

 أنھم اليھود زعم:  عباس ابن وعن. باسع ابن عن الضحاك ورواه. جھنم وتذھب يكملوھا حتى سنة يوم كل في يقطعون

 حتى نعذب إنما:  وقالوا. الزقوم شجرة إلى ينتھوا أن إلى سنة أربعين مسيرة جھنم طرفي بين ما أن مكتوبا التوراة في وجدوا

 النار يدخلھم أن أقسم هللا إن قالت اليھود أن:  وقتادة أيضا عباس ابن وعن. وتھلك جھنم فتذھب الزقوم شجرة إلى ننتھي

 .تقدم كما ، هللا فأكذبھم ، العجل عبادتھم عدد يوما أربعين

 مدة أن في" أقرائك أيام الصالة دعي: " السالم عليه بقوله استدلوا حيث وأصحابه حنيفة أبي على رد اآلية ھذه في:  الثانية

 على زاد وما ، ويومين يوما يسمى ثةالثال دون ما ألن:  قالوا ، عشرة وأكثرھا ثالثة وأقلھا ، الحيض أيام يسمى ما الحيض

 أَيَّامٍ  َثالَثةِ  َفِصَيامُ {:  تعالى هللا قال ، العشرة إلى الثالثة من أيام يقال وإنما ، أيام فيه يقال وال يوما عشر أحد فيه يقال العشرة

َرَھا{ ، ]65:  ھود[} أَيَّامٍ  َثالَثةَ  َداِرُكمْ  فِي َتَمتَُّعوا{ ،] 196. البقرة[} اْلَحجِّ  فِي ً  أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ :  ھود[} ُحُسوما

7.[ 

ً {:  الصوم في تعالى هللا قال فقد:  لھم فيقال اما َنا لَنْ {:  وقال ، الشھر جميع يعني} َمْعُدوَداتٍ  أَيَّ ً  إاِلَّ  النَّارُ  َتَمسَّ اما  آل[} َمْعُدوَداتٍ  أَيَّ

 وسفرك مشيك أيام:  يقال بل ، العدد تحديد به يرد لم عارض إلى األيام أضيفت فإذا وأيضا. يوما ربعينأ يعني] 24:  عمران

 ، عليه فخرج ، سبع أو ست والعادة ، لھا معتادا كان ما أراد ولعله ، العدد من شئت وما وعشرين ثالثين كان وإن ، وإقامتك

 .اعلم وهللا

 فآمنتم صالحا عمال أسلفتم أي} َعْھداً  هللاَِّ  ِعْندَ { إلعادته معنى فال} اتََّخذَ { في القول تقدم} ْذُتمْ أَتَّخَ  قُلْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

ُ  ُيْخلِفَ  َفلَنْ {:  تعالى قوله. إليكم عھده الذي بوحيه ذلك عرفتم ھل أو! النار من الخروج بذلك فتستوجبون وأطعتم  أَمْ  َعْھَدهُ  هللاَّ

 .وتقريع توبيخ} َتْعلَُمونَ  ال َما هللاَِّ  َعلَى َتقُولُونَ 

َئةً  َكَسبَ  َمنْ  َبلَى{ 81:  اآلية ارِ  أَْصَحابُ  َفأُولَئِكَ  َخِطيَئُتهُ  بِهِ  َوأََحاَطتْ  َسيِّ  }َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّ

 .}خالدون فيھا ھم الجنة أصحاب أولئك الصالحات وعملوا آمنوا والذين{ 82:  اآلية

 :  مسائل ثالث فيه

" بل" مثل حرفان ھما وإنما. اسمين" نعم"و" بلى" ليس:  سيبويه قال. ذكرتم كما األمر ليس أي} َبلَى{:  تعالى قوله - ألولىا

 ليحسن الياء عليھا زيدت ، األول عن لإلضراب التي بل أصلھا:  الكوفيون وقال. النار تمسنا إن:  لقولھم رد وھي ، وغيره

 قال ولو:  قالوا. بعد لما اإليجاب على تدل والياء ، الجحد رد على تدل" بل" فـ. واإلنعام اباإليج معنى الياء وضمنت ، الوقف

 قد المعنى صار ، بلى:  قلت فإذا. بعده وما النفي حققت ألنك ، آخذ لم ، ال المعنى لكان ، نعم:  فقلت ؟ دينارا تأخذ ألم:  قائل

 ، عليه له شيء ال ألن ، تصديقا ذلك كان ، نعم:  اآلخر فقال ، شيء علي لك ما:  لصاحبه الرجل قال إذا:  الفراء قال. أخذت

 قالوا ولو] 172:  األعراف[} َبلَى َقالُوا ِبَربُِّكمْ  أَلَْستُ { التنزيل وفي. عليك لي بلى:  وتقديره ، لقوله ردا كان ، بلى:  قال ولو

 .لكفروا نعم
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 َجاءَ  َوَمنْ { وتال ، الشرك:  قال ؟} َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمنْ {:  لعطاء قلت جريج ابن قال. كالشر السيئة} َسيَِّئةً {:  تعالى قوله:  الثانية

يَِّئةِ   .الكبيرة والخطيئة:  قاال ، وقتادة الحسن قال وكذا} النَّارِ  فِي ُوُجوُھُھمْ  َفُكبَّتْ  ِبالسَّ

:  تعالى قوله ومثله ، بأقلھما يتم ال شرطين على المعلق أن على دل} ُتهُ َخِطيئَ  ِبهِ  َوأََحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمنْ  َبلَى{:  تعالى قال لما

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { ُ  َربُّ  ، هللا رسول يا:  له قال وقد الثقفي عبدهللا بن لسفيان السالم عليه وقوله ،] 30:  فصلت[} اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

 المعنى ھذا في القول مضى وقد. مسلم رواه" . استقم ثم با آمنت قل: " قال. عدكب أحدا عنه أسأل ال قوال اإلسالم في لي قل

َجَرةَ  َھِذهِ  َتْقَرَبا َوال{:  وحواء آلدم تعالى قوله عند فيه للعلماء وما الِِمينَ  ِمنَ  َفَتُكوَنا الشَّ " خطيئاته" نافع وقرأ]. 35:  البقرة[} الظَّ

وا َوإِنْ {:  تعالى قوله مثل ، الكثرة ىوالمعن ، باإلفراد الباقون ، بالجمع  .} ُتْحُصوَھا ال هللاَِّ  ِنْعَمةَ  َتُعدُّ

 .ھذا قبل موضع في اآلية ھذه فسرت

َ  إاِلَّ  َتْعُبُدونَ  ال إِْسرائيلَ  َبنِي ِميَثاقَ  أََخْذَنا َوإِذْ { 83:  اآلية ً  َوبِاْلَوالَِدْينِ  هللاَّ  َوقُولُوا َواْلَمَساِكينِ  ىَواْلَيَتامَ  اْلقُْرَبى َوِذي إِْحَسانا
ً  لِلنَّاسِ  الةَ  َوأَقِيُموا ُحْسنا َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  }ُمْعِرُضونَ  َوأَْنُتمْ  ِمْنُكمْ  َقلِيالً  إاِلَّ  َتَولَّْيُتمْ  ُثمَّ  الزَّ

 :  مسائل عشر فيه

:  مكي فقال ، ھنا الميثاق في واختلف. األلفاظ ھذه يانب في الكالم تقدم} إِْسرائيلَ  َبِني ِميَثاقَ  أََخْذَنا َوإِذْ {:  تعالى قوله:  األولى

 ألسنة على حياتھم في عقالء وھم عليھم أخذ ميثاق ھو:  وقيل. كالذر آدم صلب من أخرجوا حين عليھم أخذ الذي الميثاق ھو

 كتبه في أنزل بما والعمل ، رسله وتصديق ، توحيده إثبات هللا وعبادة" هللا إال تعبدون ال: " قوله وھو أنبيائھم

 وأجازه ، تعبدون ال وهللا استخلفناھم وإذ والمعنى ، بقسم متعلق} َتْعُبُدونَ  ال{:  سيبويه قال} َتْعُبُدونَ  ال{:  تعالى قوله:  الثانية

 ولوا،وق ، وقوموا: " فقال باألمر الكالم وصل ولھذا ، النھي على" تعبدوا ال" مسعود وابن أبي وقرأ. والفراء والكسائي المبرد

. أيضا والمبرد قطرب قاله ، معاندين غير أو ، موحدين ميثاقھم أخذنا أي ، الحال موضع في ھو:  وقيل". وآتوا ، وأقيموا

 أخذنا المعنى:  وجماعة والزجاج الفراء وقال. أسفل من بالياء" يعبدون" والكسائي وحمزة كثير ابن قراءة على يتجه إنما وھذا

 كقوله ، لزوالھما الفعل فارتفع والباء أن حذفت ثم ، الدماء يسفكوا وبأال ، للوالدين يحسنوا وبأن ، هللا إال يعبدوا بأال ميثاقھم

 وبلد:  تقول ، مظھرا عمله يعمل فھو العربية في أضمر ما كل ألن ، خطأ ھذا:  المبرد قال. } َتأُْمُرونِّي هللاَِّ  أََفَغْيرَ {:  تعالى

 .بلد رب أي ، قطعت

 :  سيبويه أنشد وعليھما صحيحان وجھان ھما بل ، بخطأ ھذا ليس:  قلت

 مخلدي أنت ھل اللذات أشھد وأن...  الوغى أْحضر الزاجري ذا أيھا أال

 حذفھا على والرفع ، أن إضمار على فالنصب ، والرفع بالنصب

ً  َوِباْلَوالَِدْينِ {:  تعالى قوله:  الثالثة  الوالدين حق اآلية ھذه في وجل عز هللا وقرن. ناإحسا بالوالدين وأمرناھم أي} إِْحَسانا

 لھما الشكر تعالى قرن ولھذا ، الوالدين جھة من - التربية وھو -  الثاني والنشء ، هللا عند من األولى النشأة ألن ، بالتوحيد
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 ، لھما والتواضع ، بالمعروف ھمامعاشرت:  الوالدين إلى واإلحسان]. 14:  لقمان[} َولَِوالَِدْيكَ  لِي اْشُكرْ  أَنِ {:  فقال بشكره

 هللا شاء إن" اإلسراء" في مفصال بيانه يأتي ما على ، ودھما أھل وصلة ، مماتھما بعد بالمغفرة والدعاء ، أمرھما وامتثال

 .تعالى

 كالرجعى مصدر وھو ، القرابة بمعنى:  والقربى. الوالدين على القربى ذي عطف} اْلقُْرَبى َوِذي{:  تعالى قوله:  الرابعة

 .تعالى هللا شاء إن" القتال" سورة في مفصال ھذا بيان وسيأتي. أرحامھم بصلة القرابات إلى باإلحسان وأمرناھم أي ، والعقبى

 ، األب بفقد آدم بني في واليتم. نديم جمع ندمى مثل ، يتيم جمع وھو ، أيضا عطف اليتامى} َواْلَيَتاَمى{:  تعالى قوله:  الخامسة

:  يقال ، االنفراد وأصله. المعروف واألول ، األم فقد في آدم بني في يقال اليتيم أن الماوردي وحكى. األم بفقد ئمالبھا وفي

 أصله:  وقيل. نظير لھا ليس:  يتيمة ودرة. الشعر من شيء بعده وال قبله ليس أي:  يتيم وبيت. أبيه من منفرد أي ، يتيم صبي

 يسمع، سمع مثل ، ويَتما يْتما ييتم ويتم. يعظم عظم مثل ، يتما ييتم يتم:  ويقال. عنه يبطئ برال ألن ، اليتيم به فسمي ، اإلبطاء

 في بيانه يأتي ما على ، ماله وحفظ كفالته على والحض باليتيم الرأفة على ھذا ويدل. هللا أيتمه وقد. الفراء الوجھين ذكر

 بالسبابة مالك وأشار" . الجنة في كھاتين وھو أنا لغيره أو له اليتيم كافل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال". النساء"

 أبي دينار بن الحسن حديث من سعيد بن عبدالغني محمد أبو الحافظ اإلمام وخرج. مسلم وأخرجه ھريرة أبو رواه ، والوسطى

 صلى النبي عن األشعري ىموس أبي عن ِھّصان عن عبدالرحمن بن األسود حدثنا قال واصل بن الحسن وھو البصري سعيد

 قيس بن حسين حديث من أيضا وخرج" . الشيطان قصعتھم فيقرب قصعتھم على قوم مع يتيم قعد ما: " قال وسلم عليه هللا

 مسلمين بين من يتيما ضم من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن عكرمة عن الرحبي علي أبو وھو

 فصبر كريمتيه هللا أذھب ومن يغفر ال عمال يعمل أن إال البتة ذنوبه له غفرت وجل عز هللا يغنيه ىحت وشرابه طعامه إلى

 وأحسن عليھن فأنفق أخوات ثالث أو بنات ثالث له كان ومن عيناه - :  قال ؟ كريمتاه وما:  قالوا - ذنوبه له غفرت واحتسب

 رسول يا:  فقال ھاجر ممن األعراب من رجل فناداه" يغفر ال عمال ليعم أن إال البتة ذنوبه له غفرت يمتن أو يبن حتى إليھن

 من وهللا ھذا:  قال الحديث بھذا حدث إذا عباس ابن فكان" . اثنتين أو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ اثنتين أو هللا

 وغرره الحديث غرائب

 جاء فلما ، بھا يسبون كانوا ألنھم ، بالسبابة تدعى الجاھلية في توكان ، اإلبھام تلي التي ھي األصابع من السبابة:  السادسة

 جاء ، بالسباحة أيضا وتسمى. التوحيد في هللا إلى بھا يشيرون كانوا ألنھم ، المشيرة فسموھا االسم ھذا كرھوا باإلسالم هللا

 أصابع عن وروي. فغلبت لجاھليةا في تعرفه كانت بما سارت اللغة ولكن ، وغيره حجر بن وائل حديث في بذلك تسميتھا

 من أقصر البنصر ثم ، منھا أقصر الوسطى ثم ، الوسطى من أطول كانت منھا المشيرة أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ميمونة سمعت أنھا مقسم بنت سارة عمتي حدثتني قال الطائفي مقسم بن عبدهللا أخبرنا:  قال ھارون بن يزيد روى. الوسطى

 راحلته على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرأيت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حجھا حجة في خرجت:  التق كردم بنت

: السالم عليه فقوله. أصابعه سائر على اإلبھام تلي التي أصبعه طول من جارية وأنا أتعجب رأيتني فلقد ، أشياء عن أبي وسأله

 الثالث، بأصابعه وأشار" ھكذا القيامة يوم وعمر بكر وأبو أنا أحشر: "  اآلخر ثالحدي في وقوله ،" الجنة في كھاتين وھو أنا"

 لم فمن. رفيعة منزلته تكون اليتيم كافل وكذا مشرفون ونحن ھكذا نحشر:  فقال الخلق على واإلشراف المنازل ذكر أراد فإنما
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 في بعض من بعضھم واالقتراب االنضمام ىعل الحديث تأويل حمل صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصابع شأن يعرف

 .مختلفة ومنازل ، متباينة مراتب والصالحين والشھداء والصديقين والنبيين الرسل منازل ألن ، بعيد معنى وھذا. القربة محل

 أسكنتھم نالذي وھم ، المساكين إلى باإلحسان وأمرناھم أي أيضا عطف" المساكين"} َواْلَمَساِكينِ {:  تعالى قوله:  السابعة

 عن ھريرة أبي عن مسلم روى. والضعفاء المساكين أحوال وتفقد والمؤاساة الصدقة على الحض يتضمن وھذا. وأذلتھم الحاجة

 يفتر ال وكالقائم - قال وأحسبه - هللا سبيل في كالمجاھد والمسكين األرملة على الساعي: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 .هللا سبيل في الجھاد من أفضل األخوات على السعي يرى طاوس وكان:  المنذر ابن قال". يفطر ال وكالصائم

ً  لِلنَّاسِ  َوقُولُوا{:  تعالى قوله:  الثامنة ً } {ُحْسنا :  وقيل. قولكم ليحسن المعنى ألن ، المعنى على المصدر على نصب} ُحْسنا

 قال. والسين الحاء بفتح" حسنا" والكسائي حمزة وقرأ. المعنى على ال مصدر فھو ، حسن ذا قوال للناس وقولوا التقدير

 قال. فعلى على تنوين بغير" حسنى: " األخفش وحكى. والرشد والرشد ، والَبخل الُبخل مثل ، واحد بمعنى ھما:  األخفش

 قول ھذا ، نىوالحس والكبرى الفضلى نحو ، والالم باأللف إال شيء ھذا من يقال ال ، العربية في يجوز ال وھذا: " النحاس

 ابن. بھا ومروھم هللا إال إله ال لھم قولوا المعنى:  عباس ابن قال". الحلم" مثل ، بضمتين" حسنا" عمر بن عيسى وقرأ سيبويه

 وانھوھم بالمعروف مروھم:  الثوري سفيان. نعته تغيروا وال وسلم عليه هللا صلى محمد أمر في صدقا للناس قولوا:  جريج

 مكارم على حض كله وھذا. به تجازوا أن تحبون ما بأحسن وجازوھم ، القول من الطيب لھم قولوا:  لعاليةا أبو. المنكر عن

 غير من ، والمبتدع والسني ، والفاجر البر مع طلقا منبسطا ووجھه لينا للناس قوله يكون أن لإلنسان فينبغي ، األخالق

ً  َقْوالً  لَهُ  َفقُوال{ :  وھارون لموسى قال تعالى هللا ألن ، بهمذھ يرضي أنه يظن بكالم معه يتكلم أن غير ومن مداھنة، نا : طه[} لَيِّ

 وقال. معه باللين تعالى هللا أمرھما وقد ، فرعون من بأخبث ليس والفاجر ، وھارون موسى من بأفضل ليس فالقائل]. 44

 القول بعض لھم فأقول حدة في رجل وأنا ، مختلفة أھواء ذوو ناس عندك يجتمع رجل إنك لعطاء قلت:  عمر بن طلحة

ً  لِلنَّاسِ  َوقُولُوا{:  تعالى هللا يقول! تفعل ال:  فقال الغليظ، .  ؟ ؟ بالحنيفي فكيف والنصارى اليھود اآلية ھذه في فدخل. } ُحْسنا

:  وقيل" . سوء رجل لكان رجال كان لو الفحش فإن فحاشة تكوني ال: " لعائشة قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي

ُ  آَتاُھمُ  َما َعلَى النَّاسَ  َيْحُسُدونَ  أَمْ {:  كقوله ، وسلم عليه هللا صلى محمدا بالناس أراد :  قال فكأنه]. 54:  النساء[} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

ً  لِلنَّاسِ  َوقُولُوا{:  قوله أن قتادة عن المھدوي وحكى. حسنا وسلم عليه هللا صلى للنبي قولوا  وحكاه. السيف بآية منسوخ} ُحْسنا

 وھذا:  عطية ابن قال. السيف آية نسختھا ثم االبتداء في اآلية ھذه نزلت:  عباس ابن قال. عباس ابن عن عبدالرحيم نصر أبو

 ، فيه نسخ فال به أمروا وما إسرائيل بني عن الخبر وأما ، اإلسالم صدر في اللفظ ھذا بمثل خوطبت األمة ھذه أن على يدل

 .اعلم وهللا

الةَ  َوأَقِيُموا{:  تعالى قوله:  التاسعة َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  ھي وزكاتھم:  عطية ابن قال. إسرائيل لبني والخطاب. فيه القول تقدم} الزَّ

 .وسلم عليه هللا صلى محمد أمة كزكاة تكن ولم ، يتقبل لم ما على تنزل وال ، يتقبل ما على النار فتنزل يضعونھا كانوا التي

 هللا طاعة بھا أمروا التي الزكاة:  قال أنه عباس ابن عن روي وقد. الغنائم في ذلك ثبت كما ، نقل إلى يحتاج وھذا:  قلت

 .واإلخالص
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 بتلك كلھم ھم إذ أسالفھم تولي إليھم وأسند ، وسلم عليه هللا صلى محمد لمعاصري الخطاب} َتَولَّْيُتمْ  ُثمَّ {:  تعالى قوله:  العاشرة

" قليال"و. وأصحابه سالم بن كعبدهللا} َقلِيالً  إاِلَّ {". أخزم من أعرفھا شنشنة: " قال كما ، مثلھم الحق عن إعراضھم في السبيل

 ، الحقيقة على مفعول ھو:  يزيد بن محمد وقال. بالمفعول مشبه ألنه ، منصوب سيبويه عند والمستثنى ، االستثناء على نصب

:  وقيل. اللفظ في بينھما مخالف ، واحد بمعنى والتولي واإلعراض. وخبر ابتداء" ونمعرض وأنتم. "قليال استثنيت المعنى

 .اإلعراض على داللة فيه التولي ألن ، حال} ُمْعِرُضونَ  َوأَْنُتمْ {:  المھدوي قال. بالقلب واإلعراض ، بالجسم فيه التولي

 }َتْشَھُدونَ  َوأَْنُتمْ  أَْقَرْرُتمْ  ُثمَّ  ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  أَْنفَُسُكمْ  ُتْخِرُجونَ  َوال ُكمْ ِدَماءَ  َتْسفُِكونَ  ال ِميَثاَقُكمْ  أََخْذَنا َوإِذْ { 84:  اآلية

 :  مسألتان فيه

 من بالمعنى فيه ودخل ، إسرائيل بنو المراد} ِدَماَءُكمْ  َتْسفُِكونَ  ال{. فيه القول تقدم} ِميَثاَقُكمْ  أََخْذَنا َوإِذْ {:  تعالى قوله:  األولى

 ، الفاء بضم حمزة أبي بن وشعيب مصرف بن طلحة وقرأ. اإلعراب في] 83:  البقرة[} َتْعُبُدونَ  ال{ مثل} َتْسفُِكونَ  ال{. بعدھم

 معطوف} ُتْخِرُجونَ  َوال{ تقدم وقد الصب:  والسفك. السين وفتح الفاء وتشديد التاء بضم" تسفكون" نھيك وأبو ، لغة وھي

 منزل بخالف المقام أبنية فيه الذي المنزل:  والدار.فيه ما أشرف اإلنسان فنفس ، النفاسة من مأخوذة النفس} أَْنفَُسُكمْ {

 كما ، سكانھا على لدورھا دارا سميت:  وقيل. أبنية فيه تكن لم وإن لھم دار فھو قوم حله موضع كل:  الخليل وقال. االرتحال

 َوأَْنُتمْ {. أوائلكم وعلى عليكم أخذ الذي الميثاق بھذا أي ، اإلقرار من} أَْقَرْرُتمْ { يحويه ما على إلحاطته حائطا الحائط سمي

 وإخراج ، دمائكم سفك تحضرون أي ، الحضور بمعنى الشھادة:  وقيل ھذا على بقلوبكم شھداء أي ، الشھادة من} َتْشَھُدونَ 

 .دياركم من أنفسكم

 األمم في وكانوا واحد وأمرھم واحدة ملتھم كانت لما:  له لقي ؟ داره من نفسه ويخرج دمه أحد يسفك وھل:  قيل فإن:  الثانية

 يقتل ال أي ، القصاص المراد:  وقيل. لھا ونفيا ألنفسھم قتال بعضا بعضھم وإخراج بعضا بعضھم قتل جعل الواحد كالشخص

 من نفسه أخرج قد فيكون ، فينفى يفسد وال. الدم يبيح ذلك فإن ، يرتد وال يزني ال وكذلك. دمه سفك فكأنه ، قصاصا فيقتل أحد

 .المعنى صحيح كان وإن بعد فيه تأويل وھذا. دياره

 وال ، يسترقه وال ينفيه وال ، بعضا بعضھم يقتل أال ميثاقا التوراة في إسرائيل بني على أخذ قد تعالى هللا أن األمر كان وإنما

 .الطاعات من ذلك غير إلى ، يسرق يدعه

ً  َيْلِبَسُكمْ  أَوْ {:  التنزيل وفي! راجعون إليه وإنا  فإنا ، فينا بالفتن كله ذلك وقع وقد ، علينا محرم كله وھذا:  قلت  َوُيِذيقَ  ِشَيعا

 وال ، نفسه اإلنسان يقتل ال ، الظاھر به يراد أن يجوز وقد:  منداد خويز ابن قال. وسيأتي] 65:  األنعام[} َبْعٍض  َبأْسَ  َبْعَضُكمْ 

 يأوي وال الصحراء في يھيم أو ، يصيبه وبالء جھد من نفسه اإلنسان يقتل أو. أنفسھا الھند تقتل اكم ، سفھا داره من يخرج

 من عشرة في بايع مظعون بن عثمان أن روي وقد. ذلك جميع في عموم فھو ، حلمه في وسفھا ديانته في جھال البيوت

 يأكلوا وال ، البيوت يأووا وال الصحراء في يھيموا نوأ ، المسوح يلبسوا أن فعزموا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 ما: " المرأته فقال ، يجده فلم مظعون بن عثمان دار إلى فجاء وسلم عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ ، النساء يغشوا وال اللحم

 هللا، رسول يا:  قالتف ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تكذب وأن ، زوجھا سر تفشي أن وكرھت ؟" عثمان عن بلغني حديث
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 وأفطر وأصوم وأنام أصلي إني ، ملتي غير على أم لسنتي أخالف لعثمان قولي: " فقال ، بلغك كما فھو شيء بلغك قد كان إن

 عليه كانوا عما وأصحابه عثمان فرجع" مني فليس سنتي عن رغب فمن اللحم وآكل البيوت وآوي النساء وأغشى

ً  َوُتْخِرُجونَ  أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُونَ  ُؤالءِ ھَ  أَْنُتمْ  ُثمَّ { 85:  اآلية  َيأُْتوُكمْ  َوإِنْ  َواْلُعْدَوانِ  بِاألِْثمِ  َعلَْيِھمْ  َتَظاَھُرونَ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفِريقا
مٌ  َوُھوَ  ُتَفاُدوُھمْ  أَُساَرى  ِخْزيٌ  إاِلَّ  ِمْنُكمْ  َذلِكَ  َيْفَعلُ  َمنْ  َجَزاءُ  َفَما بَِبْعٍض  فُُرونَ َوَتكْ  اْلِكَتابِ  بَِبْعِض  أََفُتْؤِمُنونَ  إِْخَراُجُھمْ  َعلَْيُكمْ  ُمَحرَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي ونَ  اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ  الدُّ ُ  َوَما اْلَعَذابِ  أََشدِّ  إِلَى ُيَردُّ ا بَِغافِلٍ  هللاَّ  }َتْعَملُونَ  َعمَّ

ْنَيا اْلَحَياةَ  اْشَتَرُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ { 86 اآلية  }ُيْنَصُرونَ  ُھمْ  َوال اْلَعَذابُ  َعْنُھمُ  ُيَخفَّفُ  َفال بِاآلِخَرةِ  الدُّ

 كانت ألنھا" أنتم" من التاء وضمت. مضمر ألنه ، يعرب وال ، باالبتداء رفع موضع في" أنتم"} َھُؤالءِ  أَْنُتمْ  ُثمَّ {:  تعالى قوله

:  تعالى قوله. الضمة إال يبق لم جمعت أو ثنيت فلما ، مؤنثة حدةوا خاطبت إذا ومكسورة ، مذكرا واحدا خاطبت إذا مفتوحة

 ھؤالء:  الزجاج وقال. أقبل ھذا يجوز وال ، سيبويه قول على خطأ ھذا:  النحاس قال. ھؤالء يا التقدير:  القتبي قال} َھُؤالءِ {

 ، مقدم خبر" أنتم"و ، باالبتداء رفع" ؤالءھ: " وقيل. تقتلون الذين أنتم ثم أي ، الصلة في داخل} َتْقُتلُونَ { الذين بمعنى

 َفلِمَ { وكذلك ، مشددا التاء بضم" تقتلون" الزھري وقرأ. أعني بإضمار نصب" ھؤالء: " وقيل. أوالء من حال" تقتلون"و

ِ  أَْنِبَياءَ  َتْقُتلُونَ   وقريظة قينقاع بني في نزلت األسالف إلى رده يحتمل ال للمواجھين خطاب اآلية وھذه]. 91:  البقرة[} هللاَّ

. قريظة بني حلفاء والخزرج ، قينقاع بني حلفاء األوس وكانت ، قريظة أعداء قينقاع بنو وكانت ، اليھود من والنضير

 فيفدون الحرب يرتفع ثم ، يقتتلون فكانوا افترقوا ثم ، إخوان أيضا والنضير وقريظة ، إخوان والخزرج واألوس والنضير

 .} ُتَفاُدوُھمْ  أَُساَرى َيأُْتوُكمْ  َوإِنْ {:  فقال بذلك هللا فعيرھم ، أساراھم

 ومنه ، كالظھر له فيكون بعضا يقوي بعضھم ألن ، الظھر من مشتق ، تتعاونون" تظاھرون" معنى} َتَظاَھُرونَ {:  تعالى قوله

 :  الشاعر قول

 واحد قرن زلتم ال واحد على...  تجمعت بيت أستاه تظاھرتم

 مكة وأھل المدينة أھل وقرأ فيه والتجاوز الظلم في اإلفراط:  والعدوان الذم صاحبه عليه يستحق ذيال الفعل:  واإلثم

 حذفوا ، مخففا" تظاھرون" الكوفيون وقرأ. تتظاھرون واألصل ، منھا لقربھا الظاء في التاء يدغمون ، بالتشديد" تظاھرون"

 معنى إلى راجع وكله" عليھم تظھرون" قتادة وقرأ]. 4:  التحريم[} َعلَْيهِ  اَھَراَتظَ  َوإِنْ { وكذا ، عليھا األولى لداللة الثانية التاء

 .فاعلمه] 4:  التحريم[} َظِھيرٌ  َذلِكَ  َبْعدَ  َواْلَمالِئَكةُ { :  وقوله] 55:  الفرقان[} َظِھيراً  َربِّهِ  َعلَى اْلَكافِرُ  َوَكانَ {:  ومنه ، التعاون

مٌ  َوُھوَ  ُتَفاُدوُھمْ  أَُساَرى َيأُْتوُكمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله  :  مسائل ست فيه} إِْخَراُجُھمْ  َعلَْيُكمْ  ُمَحرَّ

 أبو وكان عبيد أبو قال. الحال على نصب" أسارى"و" تفادوھم: " وجوابه شرط} أَُساَرى َيأُْتوُكمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  األولى

 إنما ، عمرو أبو قال ما اللغة أھل يعرف وال. األسرى فھم ستأسرام جاء وما ، األسارى فھم أيديھم في صار ما:  يقول عمرو

 بمعنى أسير جمع ، فعلى على" أسرى" قرأ فإنه حمزة عدا ما" أسارى" الجماعة وقراءة. وسكرى سكارى:  تقول كما ھو

 يجوز وال:  حاتم بوأ قال. وجرحى وجريح ، وقتلى قتيل:  تقول كما ، فعلى - كذلك كان إذا تكسيره في -  والباب ، مأسور
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 يزيد بن محمد عن وحكي. عليھا داخلة وفعالى ، األصل ھو وفعالى ، سكارى يقال كما أسارى يقال:  الزجاج وقال. أسارى

:  وقيل. بھما وقرئ ، وأسارى أسرى أسير جمع في يقال:  فارس ابن قال. وظرفاء كظريف ، وأسراء أسير يقال:  قال

 .بالعالية وليست" الھمزة بفتح" أسارى

 أسر قد:  تقول والعرب ، وثاقه يشد ألنه ، أسيرا فسمي المحمل به يشد الذي القد وھو ، اإلسار من مشتق األسير:  الثانية

 :  األعشى وقال ، يؤسر لم وإن أسيرا أخيذ كل سمي ثم ، شده أي قتبه،

 الحمارا اآلسرات قيد كما...  بيته في الشعر وقيدني

. الخلق فھو] 28:  اإلنسان[} أَْسَرُھمْ  َوَشَدْدَنا{:  وجل عز قوله في األسر فأما. فيه النھاية بلوغه ذلك يدير ، بيته في أنا أي

 .بھم يتقوى ألنه ، رھطه الرجل وأسرة

 األسير في الفدية:  الثالثة طلب:  والفداء. الفداء من" تفدوھم" والباقون. والكسائي وحمزة نافع قرأ كذا} ُتَفاُدوُھمْ {:  تعالى قوله

 ومن. أبي لك فدى قم:  يقال ، مقصور فھو فتح وإذا ، ويقصر يمد أوله كسر إذا الفداء: " الجوھري قال. أيديھم في الذي

 وأنشد. الدعاء معنى به يريدون نكرة ألنه ، لك فداء:  فيقول ، خاصة الجر الم جاور إذا بالتنوين" فداء" يكسر من العرب

 :  للنابغة األصمعي

 ولد ومن مال من أثمر وما...  كلھم األقوام لك فداء مھال

". بعضا بعضھم فدى أي ، وتفادوا. فداك جعلت قال إذا يفديه وفداه ، بنفسه وفداه. فأنقذه فداءه أعطى إذا وفاداه فداه:  ويقال

 .واحد بمعنى كله والفداء والفدى والفدية

 نفسي فاديت:  وسلم عليه هللا صلى للنبي العباس قول ومنه ، فديت بمعنى ، شيئا دفعت أن بعد أطلقتھا إذا نفسي وفاديت

 قال ، بمالي وفاديته بمالي نفسي فديت:  تقول ، الجر بحرف منھما الثاني مفعولين إلى يتعديان فعالن وھما. عقيال وفاديت

 :  الشاعر

 اجتماعا لھم أرى ما وقومك...  قومي إن أسيرك فادي قفي

مٌ  َوُھوَ {:  تعالى قوله:  الرابعة مٌ { و ، اإلخراج عن كناية وھو مبتدأ} ُھوَ } {إِْخَراُجُھمْ  َعلَْيُكمْ  ُمَحرَّ } إِْخَراُجُھمْ { و ، خبره} ُمَحرَّ

 فـ. إخراجھم عليكم محرم واألمر أي ، خبره بعده التي والجملة ، والقصة الحديث عن كناية كان شئت وإن" ھو" من بدل

. اإلخراج على يعود فاعله يسم لم ما ضمير" محرم" وفي ،" ھو" عن خبر والجملة ، خبره" محرم"و. ثان مبتدأ" إخراجھم"

 وزعم". ھو" عن خبر والجملة ،" محرم" خبر مسد يسد فاعله يسم لم ما مفعول" إخراجھم"و ، مبتدأ" محرم" يكون أن ويجوز

 الھاء بسكون" وھو" ويقرأ. الكالم أول في يكون ال دالعما ألن ، له معنى ال خطأ البصريين عند وھذا ، عماد" ھو" أن الفراء

 :  الشاعر قال كما ، الضمة لثقل

 نفره من عد ال ماله...  رميته تنمي ال فْھو
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 ، اإلخراج وترك ، القتل ترك:  عھود أربعة عليھم أخذ قد تعالى هللا كان:  علماؤنا قال تقدم وقد ، وثم بالالم جئت إن وكذلك

:  فقال يتلى توبيخا ذلك على هللا فوبخھم ، الفداء إال به أمروا ما كل عن فأعرضوا ، أساراھم فداءو ، المظاھرة وترك

 ] !!85:  البقرة[} ِبَبْعٍض  َوَتْكفُُرونَ { التوراة وھو] 85:  البقرة[} اْلِكَتابِ  ِبَبْعِض  أََفُتْؤِمُنونَ {

 تركنا حتى! بالكافرين بل ، بالمسلمين ليت! بعض على عضناب فتظاھر بالفتن الجميع عن نحن أعرضنا لقد هللا ولعمر:  قلت

 !.العظيم العلي با إال قوة وال حول فال ، المشركين حكم عليھم يجري صاغرين أذالء إخواننا

 وبذلك ، األسرى فك وجوب اآلية تضمنت:  منداد خويز ابن قال. واحد درھم يبق لم وإن واجب األسارى فداء:  علماؤنا قال

. اإلجماع به وانعقد المسلمين عمل بذلك وجرى ، بفكھم وأمر األسارى فك أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن اآلثار وردت

. الباقين عن الفرض أسقط منھم به قام ومن ، المسلمين كافة على فرض فھو يكن لم فإن ، المال بيت من األسارى فك ويجب

 .وسيأتي

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي ِخْزيٌ  إاِلَّ  ِمْنُكمْ  َذلِكَ  َيْفَعلُ  َمنْ  اءُ َجزَ  َفَما{:  تعالى قوله:  الخامسة : الجوھري قال. الھوان والخزي. وخبر ابتداء} الدُّ

 إذا خزاية يخزى أيضا وخزي ، هللا وأخزاه. بلية في وقع:  السكيت ابن قال. وھان ذل إذا خزيا يخزى - بالكسر - وخزي

 .خزيا وامرأة خزايا وقوم. خزيان فھو ، استحيا

ونَ  اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله:  السادسة  إِلَى{. الخطاب على بالتاء" تردون" الحسن وقرأ ، العامة قراءة بالياء" يردون"} ُيَردُّ

ُ  َوَما اْلَعَذابِ  أََشدِّ  ا ِبَغافِلٍ  هللاَّ " يوم. "لإلعادة معنى فال اآلية} ْشَتَرُواا الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  وكذلك ، فيه القول تقدم} َتْعَملُونَ  َعمَّ

 ".يردون" بـ منصوب

ُسلِ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َوَقفَّْيَنا اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { 87:  اآلية َناتِ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوآَتْيَنا بِالرُّ ْدَناهُ  اْلَبيِّ  أََفُكلََّما اْلقُُدسِ  بُِروحِ  َوأَيَّ
ً  اْسَتْكَبْرُتمْ  أَْنفُُسُكمُ  َتْھَوى ال بَِما َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  ْبُتمْ  َفَفِريقا ً  َكذَّ  }َتْقُتلُونَ  َوَفِريقا

 من مأخوذ ، واإلرداف اإلتباع:  والتقفية اتبعنا أي} َوَقفَّْيَنا{:  تعالى قوله. التوراة يعني} اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله

:  والقافية. الكالم سائر تتلو ألنھا ، الشعر قافية سميت ومنه ، خلفه من جئت إذا استقفيته تقول. العنق مؤخر وھو القفا اتباع

. إكرامه تريد لمن وغيره اللبن من يدخر ما:  والقفاوة والقفي" . أحدكم رأس قافية على الشيطان يعقد: " الحديث ومنه ، القفا

:  العلماء قال. األضداد من كأنه دريد ابن قال. خيرتي أي وقفوتي. تھمتي يأ قفوتي وفالن. بفجور قذفته:  الرجل وقفوت

 التوراة بإثبات جاء فإنما موسى بعد جاء رسول وكل]. 44:  المؤمنون[} َتْتَرا ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا ُثمَّ {:  تعالى قوله مثل اآلية وھذه

 كان وسواء ، تميم لغة والثانية ، الحجاز لغة األولى ، تانلغ ورسل رسل:  ويقال. السالم عليه عيسى إلى بلزومھا واألمر

 واحد حرف إلى أضاف إذا ويثقل ، حرفين إلى أضاف إذا يخفف عمرو أبو وكان. مضاف غير أو مضافا

 قاله ،" المائدة"و" انعمر آل" في هللا ذكرھا التي وھي ، والدالالت الحجج أي} اْلَبيَِّناتِ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوآَتْيَنا{:  تعالى قوله

ْدَناهُ {:  تعالى قوله. عباس ابن  ِبُروحِ {:  تعالى قوله. لغتان وھما ، بالمد" آيدناه" محيصن وابن مجاھد وقرأ. قويناه أي} َوأَيَّ

 :  حسان وقال. السالم عليه جبريل:  قاال قتادة عن ومعمر عباس ابن عن صالح وأبو مالك أبو روى} اْلقُُدسِ 



16 

 

 خفاء به ليس القدس وروح...  فينا هللا لرسو وجبريل

 ، ولده والد والدة غير من روحا له وجل عز هللا بتكوين كان ألنه ، القدس إلى وأضيف روحا جبريل وسمي:  النحاس قال

 القدس:  الحسن قال وكذا. وجل عز هللا ھو القدس:  قال مجاھد عن عبدهللا بن غالب وروى. لھذا روحا عيسى سمي وكذلك

 به يحيي كان الذي االسم ھو:  قال" القدس بروح: " عباس ابن عن الضحاك عن روق أبو وروى. جبريل وروحه ، هللا ھو

 سمى كما روحا سماه ، اإلنجيل المراد:  وقيل. األعظم هللا اسم وھو ، عمير بن وعبيد جبير بن سعيد وقاله ، الموتى عيسى

ً  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا لِكَ َوَكذَ { :  تعالى قوله في روحا القرآن هللا . اعلم تعالى وهللا ، أظھر واألول]. 52:  الشورى[} أَْمِرَنا ِمنْ  ُروحا

 .تقدم وقد. الطھارة:  والقدس

 ال بما يأ ، االسم لطول الھاء وحذفت ، ويالئمھا يوافقھا ال بما أي} أَْنفُُسُكمُ  َتْھَوى ال ِبَما َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  أََفُكلََّما{ :  تعالى قوله

 .تھواه

 كما ، أھواء ويجمع ، الشيء إلى الميل الھوى وأصل. للرسالة واستبعادا ، للرسل احتقارا إجابته عن} اْسَتْكَبْرُتمْ {:  تعالى قوله

 :  الشاعر قال ، أندية ندى في قالوا قد أنھم على ، أھوية يجمع وال ، التنزيل في جاء

 الطنبا ظلمائھا في الكلب صريب ال...  أندية ذات جمادى من ليلة في

 ال وفيما بحق ليس فيما إال الغالب في يستعمل ال ولذلك ، النار إلى بصاحبه يھوي ألنه الھوى وسمي شاذ وھو:  الجوھري قال

 هللا رسول فھوي:  بدر أسارى في عنه هللا رضي عمر قول ومنه ، الحق في يستعمل وقد. ذلك من اآلية وھذه ، فيه خير

 ما وهللا:  الحديث صحيح في وسلم عليه هللا صلى للنبي عائشة وقالت. قلت ما يھو ولم بكر أبو قال ما وسلم عليه هللا صلى

 .مسلم أخرجھما. ھواك في يسارع إال ربك أرى

ً {:  تعالى قوله ْبُتمْ  َفَفِريقا ً { وكذا ،" كذبتم" بـ منصوب" ففريقا"} َكذَّ  عليھما ومحمد عيسى كذبوه ممن فكان} َتْقُتلُونَ  َوَفِريقا

 .تعالى هللا شاء إن] اإلسراء" [سبحان" في بيانه يأتي ما على ، السالم عليھما وزكريا يحيى قتلوه وممن السالم،

ُ  لََعَنُھمُ  َبلْ  ُغْلفٌ  قُلُوُبَنا َوَقالُوا{ 88:  اآلية  }ُيْؤِمُنونَ  َما َفَقلِيالً  بُِكْفِرِھمْ  هللاَّ

:  قوله مثل وھو. أغطية عليھا أي ، أغلف جمع الالم بسكون} ُغْلفٌ  قُلُوُبَنا{:  تعالى قوله. اليھود ييعن} َوَقالُوا{:  تعالى قوله

ا أَِكنَّةٍ  فِي قُلُوُبَنا{ . طابع عليھا:  عكرمة وقال. غشاوة عليھا" غلف: " مجاھد قال. أوعية في أي] 5:  فصلت[}  إِلَْيهِ  َتْدُعوَنا ِممَّ

 وابن واألعرج عباس ابن وقرأ. والتمييز الفھم عن مستور أي ، أغلف فقلب ، غالفا له جعلت فالسي غلفت اللغة أھل وحكى

. غيره وال وسلم عليه هللا صلى محمد علم إلى تحتاج ال علما ممتلئة قلوبنا أي:  عباس ابن قال. الالم بضم" غلف" محيصن

 المعنى:  وقيل! كثيرا علما وعينا وقد عنك تفھم ال بالھا ماف للعلو أوعية قلوبنا أي ، وخمر خمار مثل. غالف جميع ھو:  وقيل

 .وسلم عليه هللا صلى محمد علم عنھا يعزب فكيف
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ُ  لََعَنُھمُ  َبلْ {:  تعالى قوله  من تقدم بما لعنوا أنھم ھو إنما اإليمان عن نفورھم في السبب أن بين} ُيْؤِمُنونَ  َما َفَقلِيالً  ِبُكْفِرِھمْ  هللاَّ

:  للذئب ويقال. واإلبعاد الطرد العرب كالم في اللعن وأصل. منه بأعظم الذنب على الجزاء ھو وھذا ، ائھمواجتر كفرھم

 :  الشماخ وقال ، لعين:  الطريد وللرجل. لعين

 اللعين كالرجل الذئب مقام...  عنه ونفيت القطا به ذعرت

 ، خير كل من:  وقيل. وھدايته توفيقه من:  وقيل. رحمته من هللا أبعدھم فالمعنى ، كالرجل اللعين الذئب مقام:  الكالم ووجه

 في مما بقليل إال يؤمنون ال المعنى:  معمر وقال. يؤمنون ما قليال فإيمانا تقديره ، محذوف لمصدر نعت" فقليال. "عام وھذا

 معناه:  الواقدي وقال. ونيؤمن فقليال أي ، صلة" ما"و. الصفة حرف بنزع منصوب" قليال" ويكون ، بأكثره ويكفرون أيديھم

 قل بأرض مررنا العرب تقول:  الكسائي وقال. البتة يفعله ال أي ، كذا يفعل ما أقل ما:  تقول كما ، كثيرا وال قليال يؤمنون ال

 .شيئا تنبت ال أي ، والبصل الكراث تنبت ما

ا{ 89:  اآلية ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َجاَءُھمْ  َولَمَّ قٌ  هللاَّ ا َكَفُروا الَِّذينَ  َعلَى َيْسَتْفتُِحونَ  َقْبلُ  ِمنْ  َوَكاُنوا َمَعُھمْ  َمالِ  ُمَصدِّ  َما َجاَءُھمْ  َفلَمَّ
ِ  َفلَْعَنةُ  بِهِ  َكَفُروا َعَرفُوا  }اْلَكافِِرينَ  َعلَى هللاَّ

ا{:  تعالى قوله  في ويجوز ، لكتاب نعت} ُمَصدِّقٌ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ {:  تعالى قوله. القرآن يعني} ِكَتابٌ {. اليھود يعني} َجاَءُھمْ  َولَمَّ

 التوراة يعني} َمَعُھمْ  لَِما{ :  تعالى قوله. روي فيما بالنصب أبي مصحف في ھو وكذلك ، الحال على نصبه القرآن غير

 وفي. استنصرت:  تفتحتاس. االستنصار واالستفتاح. يستنصرون أي} َيْسَتْفِتُحونَ  َقْبلُ  ِمنْ  َوَكاُنوا{. فيھما بما يخبرھم واإلنجيل

ُ  َفَعَسى{ ومنه. وصالتھم بدعائھم يستنصر أي ، المھاجرين بصعاليك يستفتح وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  الحديث  أَنْ  هللاَّ

 النسائي وروى. بالبا فتحت قولھم إلى يرجع فھو ، مغلق شيء فتح:  والنصر]. 52:  المائدة[} ِعْنِدهِ  ِمنْ  أَْمرٍ  أَوْ  بِاْلَفْتحِ  َيأِْتيَ 

". وإخالصھم وصالتھم بدعوتھم بضعفائھا األمة ھذه هللا نصر إنما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن الخدري سعيد أبي عن

 :  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال الدرداء أبي عن أيضا النسائي وروى

 التقوا فلما غطفان تقاتل خيبر يھود كانت:  عباس ابن قال" . ائكمبضعف وتنصرون ترزقون إنما فإنكم الضعيف أبغوني"

 إال الزمان آخر في لنا تخرجه أن وعدتنا الذي األمي النبي بحق نسألك إنا:  وقالوا الدعاء بھذا يھود فعادت ، يھود ھزمت

 فأنزل ، كفروا وسلم عليه هللا صلى نبيال بعث فلما ، غطفان فھزموا الدعاء بھذا دعوا التقوا إذا فكانوا:  قال. عليھم تنصرنا

 }اْلَكافِِرينَ  َعلَى هللاَِّ  َفلَْعَنةُ {:  قوله إلى ، محمد يا بك أي} َكَفُروا الَِّذينَ  َعلَى َيْسَتْفِتُحونَ  َقْبلُ  ِمنْ  َوَكاُنوا{:  تعالى هللا

ا{:  تعالى قوله اَفلَ { قوله في بعدھا وما الفاء" لما"جواب} َجاَءُھمْ  َفلَمَّ  الثانية" لما" وجواب ، الفراء قول في} َعَرفُوا َما َجاَءُھمْ  مَّ

:  قوله في" لما" جواب:  المبرد وقال. الزجاج وقاله ، السامع لعلم محذوف" لما" جواب:  سعيد األخفش وقال". كفروا"

 .له وتأكيدا الذنب تقرير ذلك ويفيد. الكالم لطول الثانية" لما" وأعيدت ،" كفروا"
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ُ  أَْنَزلَ  بَِما َيْكفُُروا أَنْ  أَْنفَُسُھمْ  بِهِ  اْشَتَرْوا بِْئَسَما{ 90:  ةاآلي ً  هللاَّ لَ  أَنْ  َبْغيا ُ  ُيَنزِّ  َفَباُءوا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ
 }ُمِھينٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ  َغَضبٍ  َعلَى بَِغَضبٍ 

 أربع منھا واحدة كل وفي. للمدح مستوفية" نعم" أن كما ، للذم مستوفية العرب كالم في بئس} ْشَتَرْواا ِبْئَسَما{:  تعالى قوله

 األجناس أسماء على إال تدخل وال ، بئس فاعلة" ما" أن سيبويه ومذھب. نِِعم َنِعم َنْعم ِنْعم. ِبِئس َبِئس َبْئس بِْئس:  لغات

 كان فإذا ، أبدا نصب فھو والم ألف بغير اسم معھا كان فإذا ، زيد رجال ونعم ، دزي الرجل نعم فتقول ، ِنعم وكذا. والنكرات

:  وجھين على مرفوع وزيد ، التفسير شريطة على مضمر نعم وفي. التمييز على رجل ونصب ، أبدا رفع فھو والم ألف فيه

 أن علي أبو وأجاز. خبره قبله وما داءاالبت على واآلخر ، زيد ھو قلت ؟ الممدوح من قيل كأنه ، محذوف ابتداء خبر على

:  سيبويه عند والتقدير ، بعينه واحدا تخص وال الكثرة على تقع مبھمة كانت حيث من موصولة وغير موصولة" ما" تليھا

 الرجل بئس:  كقولك ، قبله فيما وخبره باالبتداء رفع موضع في" يكفروا أن" فـ. يكفروا أن أنفسھم به اشتروا الشيء بئس

 فالتقدير ، زيد رجال بئس:  كقولك ، التمييز على نصب موضع في" ما: " األخفش وقال. موصولة القول ھذا على" ما"و د،زي

. كحبذا ركب واحد شيء بجملته" بئسما: " الفراء وقال". ما" صفة القول ھذا على" أنفسھم به اشتروا" فـ. يكفروا أن شيئا بئس

 والتقدير ، بنفسه قائم واحد اسم بمنزلة" اشتروا"و" ما: " الكسائي وقال. فاعل بال فعل يبقى ألنه ، اعتراض القول ھذا وفي

 إلى بإضافته تعرف قد والشراء ، معرف معين اسم على يدخالن ال وبئس نعم فإن ، مردود وھذا. يكفروا أن اشتراؤھم بئس

 في" أن" كانت شئت إن" يكفروا أن: " والكسائي راءالف قال. وسيبويه األخفش قول األقوال ھذه وأبين:  النحاس قال. الضمير

 وبمعنى باع بمعنى فاشترى. هللا أنزل بما يكفروا بأن أنفسھم اشتروا أي:  الفراء قال. به في الھاء على ردا خفض موضع

 .باإليمان والكفر ، بالحق الباطل استبدلوا حيث ألنفسھم اختاروا الذي الشيء بئس:  والمعنى ، ابتاع

ً {:  تعالى قوله  وھو:  األصمعي. مصدر الحقيقة على وھو ، أجله من مفعول وھو ، والسدي قتادة قال ، حسدا معناه} َبْغيا

لَ  أَنْ {.بغيا الزانية سميت ولذلك ، الطلب أصله:  وقيل. فسد إذا الجرح بغى قد:  قولھم من مأخوذ ُ  ُيَنزِّ  ، نصب موضع في} هللاَّ

 محيصن وابن ويعقوب عمرو وأبو كثير ابن وقرأ. وسلم عليه هللا صلى نبيه على الفضل هللا إنزال ألجل أي ، ينزل ألن أي

لَ  أَنْ { لُهُ  َوَما{ إال ، القرآن في ما سائر وكذلك ، مخففا} ُيَنزِّ لَ  أَنْ  َعلَى{" األنعام" وفي ،] 21:  الحجر[} ُنَنزِّ :  األنعام[} آَيةً  ُيَنزِّ

37.[ 

 غضب معنى تقدم} َغَضبٍ  َعلَى ِبَغَضبٍ {:  تعالى قوله. تقدم وقد ، الشر في يقال ما وأكثر ، رجعوا أي} َفَباُءوا{:  تعالى قوله

. عباس ابن قال ، وسلم عليه هللا صلى بمحمد لكفرھم والثاني ، العجل لعبادتھم األول الغضب:  فقيل ، عقابه وھو ، عليھم هللا

 والثاني ، باإلنجيل لكفرھم األول:  قتادة عن سعيد وروى. اليھود يعني ، مدبمح كفروا ثم بعيسى كفروا ألنھم:  عكرمة وقال

} ُمِھينٌ {:  تعالى قوله. بمعصيتين معللين غضبين أراد أنه ال ، عليھم الحال وشدة التأبيد المراد:  قوم وقال. بالقرآن لكفرھم

 وتطھير، لھم تمحيص ذلك فإن ، المسلمين من عصاةال خلود بخالف دائما النار في الخلود اقتضى ما وھو ، الھوان من مأخوذ

 .تعالى هللا شاء إن الخدري سعيد أبي حديث من" النساء" سورة في بيانه يأتي ما على ، السارق يد وقطع الزاني كرجم
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ُ  أَْنَزلَ  بَِما آِمُنوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{ 91:  اآلية ً  اْلَحقُّ  َوُھوَ  َوَراَءهُ  بَِما َوَيْكفُُرونَ  اَعلَْينَ  أُْنِزلَ  بَِما ُنْؤِمنُ  َقالُوا هللاَّ قا  قُلْ  َمَعُھمْ  لَِما ُمَصدِّ
ِ  أَْنبَِياءَ  َتْقُتلُونَ  َفلِمَ   }ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َقْبلُ  ِمنْ  هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  ِبَما{. صدقوا أي} آِمُنوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله  يعني} َعلَْيَنا أُْنِزلَ  ِبَما{ . نصدق أي} ُنْؤِمنُ  اَقالُو{. القرآن يعني} هللاَّ

 قال. واحد والمعنى ، عبيدة أبي قول وھو ، بعده بما:  وقتادة. الفراء عن ، سواه بما أي} َوَراَءهُ  ِبَما َوَيْكفُُرونَ {. التوراة

 ، أمامھم أي} َملِكٌ  َوَراَءُھمْ  َوَكانَ {:  ىتعال هللا قال ، األضداد من وھي. قدام بمعنى تكون وقد ، خلف بمعنى وراء:  الجوھري

 على فترفعه ، وراء من لقيته يقال:  األخفش قال. الظرف على" وراءه" وانتصب. شاذة وھي" بالھاء" وريئه وتصغيرھا

 :  وأنشد ، بعد ومن قبل من:  كقولك ، متمكن غير وھو اسما تجعله مضاف غير كان إذا الغاية

 وراء وراء من إال لقاؤك...  يكن ولم عليك أومن لم أنا إذا

 .أيضا الولد ولد:  والوراء". وراء وراء من خليال كنت إنما: " الشفاعة حديث في السالم عليه إبراھيم قول ومنه:  قلت

ً {. وخبر ابتداء} اْلَحقُّ  َوُھوَ {:  تعالى قوله قا " معھم"و ، بالالم خفض موضع في ما} َمَعُھمْ  لَِما{. سيبويه عند مؤكدة حال} ُمَصدِّ

  . حرفا جعله أسكن ومن ، باالستقرار نصب" معھم"و ، صلتھا

 لھم منه وتكذيب ، عليھم أنزل بما آمنوا إنھم قولھم في عليھم تعالى هللا من رد} َقْبلُ  ِمنْ  هللاَِّ  أَْنِبَياءَ  َتْقُتلُونَ  َفلِمَ  قُلْ {:  تعالى قوله

 وإنما. أسالفھم والمراد وسلم عليه هللا صلى محمدا حضر لمن فالخطاب! ذلك عن نھيتم وقد قتلتم فكيف:  المعنى ، وتوبيخ

َِّ  ُيْؤِمُنونَ  َكاُنوا َولَوْ {:  قال كما ، قتلوا الذين أولئك يتولون كانوا ألنھم ، ألبنائھم الخطاب توجه ِبيِّ  ِبا  َما إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  َوَما َوالنَّ

َخُذوُھمْ   بلفظ" تقتلون" وجاء. إليھم ذلك فنسب فعلھم رضوا ألنھم:  وقيل. بمنزلتھم فھم تولوھم فإذا] 81:  دةالمائ[} أَْولَِياءَ  اتَّ

 ، المستقبل بمعنى الماضي يأتي أن فجائز يشكل لم وإذا". قبل من: " بقوله اإلشكال ارتفع لما المضي بمعنى وھو االستقبال

 :  الحطيئة قال ، الماضي بمعنى والمستقبل

 بالعذر أحق الوليد أن...  ربه يلقى يوم ئةالحطي شھد

" لم" وأصل ، ما بمعنى" إن: " وقيل! األنبياء بقتل رضيتم فلم اإليمان معتقدين كنتم إن أي} ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ { يشھد بمعنى شھد

 وقف وإن ، لحنا كان ھاء بال عليه وقف إن ألنه ، عليه يوقف أن ينبغي وال ، والخبر االستفھام بين فرقا األلف حذفت ، لما

 .السواد في زيد بالھاء عليه

َناتِ  ُموَسى َجاَءُكمْ  َولََقدْ { 92:  اآلية َخْذُتمُ  ُثمَّ  بِاْلَبيِّ  }َظالُِمونَ  َوأَْنُتمْ  َبْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتَّ

: اإلسراء[} َبيَِّناتٍ  آَياتٍ  ِتْسعَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله والبينات. القسم الم الالم} ِباْلَبيَِّناتِ  ُموَسى َجاَءُكمْ  َولََقدْ {:  تعالى قوله

 البينات:  وقيل. البحر وفلق ، والضفادع ، والقمل والجراد ، والطوفان ، والدم ، واليد ، والسنون ، العصا وھي] 101

 .الدالالت من فيھا وما التوراة،
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َخْذُتمُ  ُثمَّ {:  تعالى قوله  اآليات في النظر بعد أي ، التقريع في الواو من أبلغ" ثم"و ، توبيخ" ظالمون وأنتم بعده من} لَ اْلِعجْ  اتَّ

 .لجرمھم أعظم وذلك ، اآلية في النظر من مھلة بعد ذلك فعلوا إنما أنھم على يدل وھذا. اتخذتم بھا واإلتيان

ورَ  َفْوَقُكمُ  َوَرَفْعَنا ِميَثاَقُكمْ  أََخْذَنا َوإِذْ { 93:  اآلية ةٍ  آَتْيَناُكمْ  َما ُخُذوا الطُّ  قُلُوبِِھمُ  فِي َوأُْشِرُبوا َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َقالُوا َواْسَمُعوا بِقُوَّ
 }ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  إِيَماُنُكمْ  بِهِ  َيأُْمُرُكمْ  بِْئَسَما قُلْ  بُِكْفِرِھمْ  اْلِعْجلَ 

ورَ  َفْوَقُكمُ  َرَفْعَناوَ  ِميَثاَقُكمْ  أََخْذَنا َوإِذْ {:  تعالى قوله ةٍ  آَتْيَناُكمْ  َما ُخُذوا الطُّ " واسمعوا" ومعنى. ھذا في الكالم تقدم} َواْسَمُعوا ِبقُوَّ

 ، حمده لمن هللا سمع:  قولھم ومنه ، والتزموه سمعتم بما اعلموا المراد وإنما ، فقط القول بإدراك األمر معناه وليس ، أطيعوا

 :  قال. وأجاب قبل أي

 أقول ما يسمع هللا يكون...  أال خفت حتى هللا تدعو

 :  الراجز وقال ، يقبل أي

 تميم لبني وأعفى خير...  والتسليم والطاعة والسمع

 القول مقام قام فعال فعلوا يكونوا أو ، نطقا باللسان حقيقة اللفظ ھذا منھم صدر ھل اختلف} َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َقالُوا{:  تعالى قوله

 :  قال كما ، جازام فيكون

 بطني مألت قد رويدا مھال...  قطني وقال الحوض امتأل

 }َعلَْيَنا أُْنِزلَ  ِبَما ُنْؤِمنُ {:  قولھم في عليھم احتجاج وھذا

 مكنت عن عبارة ومجاز تشبيه وھذا ، تشربه قلوبھم جعلت:  والمعنى العجل حب أي} اْلِعْجلَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َوأُْشِرُبوا{:  تعالى قوله

" سوداء نكتة فيه نكت أشربھا قلب فأي عودا عودا كالحصير القلوب على الفتن تعرض: " الحديث وفي. قلوبھم في العجل أمر

 :  زھير قال ، كذا حب قلبه أشرب يقال. مسلم خرجه ، الحديث

 داء فؤادك تشربه والحب...  داخل حب بعد عنھا فصحوت

 مجاور والطعام ، باطنھا إلى يصل حتى األعضاء في يتغلغل الماء شرب ألن لاألك دون بالشرب العجل حب عن عبر وإنما

 فطلقھا األمر بعض في عليھا عتب وكان ، عثمة زوجته في فقال التابعين أحد المعنى ھذا على زاد وقد. فيھا متغلغل غير لھا

 :  لھا محبا وكان

 يسير الخافي مع فباديه...  فؤادي في عثمة حب تغلغل

 سرور يبلغ ولم حزن وال...  شراب يبلغ لم ثحي تغلغل

 يطير إنسانا أن لو أطير...  منھا العھد ذكرت إذا أكاد
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 ، الماء ذلك من اشربوا:  إسرائيل لبني وقال ، الماء في وذراه العجل برد السالم عليه موسى إن:  جريج وابن السدي وقال

 .القشيري حكاه ، جن إال أحد شربه ما أنه وروي. شفتيه ىعل الذھب برادة خرجت العجل يحب كان فمن ، جميعھم فشرب

ً  اْلَيمِّ  فِي لََنْنِسَفنَّهُ  ُثمَّ {:  تعالى قوله عليه دل فقد البحر في تذريته أما:  قلت  البرادة وظھور الماء شرب وأما ،] 97:  طه[} َنْسفا

 .اعلم تعالى وهللا} لَ اْلِعجْ  قُلُوِبِھمُ  فِي َوأُْشِرُبوا{:  تعالى قوله فيرده الشفاه على

 الكالم ھذا إن:  وقيل. علينا أنزل بما نؤمن:  قولكم في زعمتم الذي إيمانكم أي} إِيَماُنُكمْ  ِبهِ  َيأُْمُرُكمْ  ِبْئَسَما قُلْ {:  تعالى قوله

 وقد.إيمانكم بھا مركموأ فعلتم التي األشياء ھذه بئس:  محمد يا لھم قل أي ، يوبخھم أن أمر ، وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب

 وحده هللا والحمد" بئسما" في الكالم مضى

ارُ  لَُكمُ  َكاَنتْ  إِنْ  قُلْ {:  94اآلية ِ  ِعْندَ  اآلِخَرةُ  الدَّ ُوا النَّاسِ  ُدونِ  ِمنْ  َخالَِصةً  هللاَّ  }َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَمْوتَ  َفَتَمنَّ

ْوهُ  َولَنْ { 95:  اآلية َمتْ  بَِما أََبداً  َيَتَمنَّ ُ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ الِِمينَ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ  }بِالظَّ

َنا لَنْ {:  تعالى كقوله ، كتابه في عنھم وجل عز هللا حكاھا باطلة دعاوى اليھود ادعت لما ً  إاِلَّ  النَّارُ  َتَمسَّ اما :  البقرة[} َمْعُدوَدةً  أَيَّ

ِ  أَْبَناءُ  َنْحنُ {:  وقالوا ،] 111:  البقرة[} َنَصاَرى أَوْ  ُھوداً  َكانَ  َمنْ  إاِلَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلَ  لَنْ  َوَقالُوا{:  وقوله ،] 80 اُؤهُ  هللاَّ } َوأَِحبَّ

ارُ  لَُكمُ  َكاَنتْ  إِنْ {:  محمد يا لھم قل فقال الحجة وألزمھم وجل عز هللا أكذبھم] 18:  المائدة[ ُوا{ الجنة يعني} اآلِخَرةُ  الدَّ  َفَتَمنَّ

 يصير لما ، الدنيا في الحياة من إليه أحب الموت كان الجنة أھل من أنه اعتقد من ألن ، أقوالكم في.} َصاِدقِينَ  ُتمْ ُكنْ  إِنْ  اْلَمْوتَ 

 في بكفرھم ومعرفتھم أعمالھم لقبح هللا من فرقا ذلك تمني عن فأحجموا ، الدنيا أذى من عنه ويزول ، الجنة نعيم من إليه

ِ  أَْبَناءُ  َنْحنُ {: قولھم اُؤهُ  هللاَّ  روي كما ، لماتوا الموت تمنوا لو وأيضا. لكذبھم تحقيقا الدنيا على وحرصھم ،] 18:  المائدة[} َوأَِحبَّ

 عن صرفھم هللا إن:  وقيل" . النار من مقامھم ورأوا لماتوا الموت تمنوا اليھود أن لو: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 وحكى. التمني تركھم في أوجه ثالثة فھذه ، وسلم عليه هللا صلى لنبيه آية ذلك ليجعل كاإلمسا على وقصرھم ، التمني إظھار

 لعلمھم دعوا فما ، ومنكم منا الفريقين أكذب على بالموت ادعوا المراد أن" الموت فتمنوا: " قوله في عباس ابن عن عكرمة

 .بكذبھم

 بقول بذلك القرآن نطق:  له قيل ؟ بقلوبھم يتمنوه لم أنھم علم أين فمن ، أخرى وبالقلب تارة باللسان يكون فالتمني:  قيل فإن

ْوهُ  َولَنْ {  .بين وھذا ، لحجته وإبطاال سلم ، عليه هللا صلى النبي على ردا بألسنتھم ألظھروه بقلوبھم تمنوه ولو} أََبداً  َيَتَمنَّ

 زمان ظرف} أََبداً { الخبر موضع في" هللا عند" نويكو ، حاالً  كان شئت وإن ، كان خبر علي نصب} َخالَِصةً {:  تعالى وقله

 والعائد الذي بمعنى" بما" قوله في" ما"و. الموت إلى العمر أول من ھنا وھو ، والوقت كالحين ، والكثير القليل على يقع

 لثقلھا ياءال من الضمة حذفت ، رفع موضع في" أيديھم"و. عائد إلى تحتاج وال مصدرية وتكون ، قدمته والتقدير ، محذوف

ُ {. الشعر في إسكانھا ويجوز ، خفيف النصب ألن ، حركتھا نصب موضع في كانت وإن ، الكسرة مع الِِمينَ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ } ِبالظَّ

 .وخبر ابتداء
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ُھمْ { 96:  اآلية رُ  لَوْ  أََحُدُھمْ  َيَودُّ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ  َحَياةٍ  َعلَى النَّاسِ  أَْحَرصَ  َولََتِجَدنَّ  ِمنَ  بُِمَزْحِزِحهِ  ُھوَ  َوَما َسَنةٍ  أَْلفَ  ُيَعمَّ
رَ  أَنْ  اْلَعَذابِ  ُ  ُيَعمَّ  }َيْعَملُونَ  بَِما َبِصيرٌ  َوهللاَّ

ُھمْ {:  تعالى قوله  من" فحذف ، وأحرص المعنى:  قيل} أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ {. اليھود يعني} َحَياةٍ  َعلَى النَّاسِ  أَْحَرصَ  َولََتِجَدنَّ

 ، اآلخرة من لھم علم وال الحياة ھذه إال يعرفون ال العرب ومشركو ، هللا عند لھم خير وأال بذنوبھم لمعرفتھم" أشركوا الذين

 :  شاعرھم قول ترى أال

 الحسان والنساء النشوات من...  فان فإنك الدنيا من تمتع

 من طائفة عن اإلخبار استؤنف ثم" حياة" في تم الكالم نإ:  وقيل. اليھود على القول ھذا في يعود} أََحُدُھمْ { في والضمير

 ألنھا بالذكر األلف وخص". سنة ألف عش" معناه بما بلغاتھم للعاطس أدعياتھم في بين وذلك ، المجوس ھم:  قيل. المشركين

 فھم ، بالبعث ونيؤمن ال ألنھم بذلك خصوا ، العرب مشركو" أشركوا الذين" أن إلى الحسن وذھب. الحساب في العقد نھاية

 الذين من وطائفة ولتجدنھم والمعنى ، وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل. سنوة:  وقيل. سنھة سنة وأصل. العمر طول يتمنون

 .حياة على الناس أحرص أشركوا

 ، متحركين واحد جنس من رفينح بين يجمع لئال أدغمت ، يودد" يود" أصل} َسَنةٍ  أَْلفَ  ُيَعمَّرُ  لَوْ  أََحُدُھمْ  َيَودُّ {:  تعالى قوله

 ومعنى. الواو بكسر يود ھذا على فيجوز ، وددت:  الكسائي وحكى. يفعل أنه على ذلك ليدل ، الواو على الدال حركة وقلبت

 .يتمنى:  يود

 ما التقدير ، المتقدم األحد رضمي ھو:  فقيل ، ھو في النحاة اختلف} ُيَعمَّرَ  أَنْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبُمَزْحِزِحهِ  ُھوَ  َوَما{:  تعالى قوله

 وما والتقدير ، التعمير ضمير ھو:  فرقة وقالت بمزحزح فاعل" يعمر أن. "المجرور في االبتداء وخبر ، بمزحزحه أحدھم

:  قالت أنھا فرقة عن الطبري وحكى. القول ھذا على التعمير من بدل" يعمر أن" ، المجرور في والخبر ، بمزحزحه التعمير

 .عماد" ھو"

:  وقوله ،] 32:  األنفال[} اْلَحقَّ  ُھوَ  َھَذا َكانَ  إِنْ {:  قوله مثل ، متالزمين شيئين بين يكون أن العماد حق فإن ، ُبعدٌ  وفيه:  قلت

الِِمينَ  ُھمُ  َكاُنوا َولَِكنْ { . }ِحهِ ِبُمَزْحزِ { في والخبر ، اسمھا" ھو"و ، حجازية عاملة" ما: " وقيل. ذلك ونحو] 76:  الزخرف[} الظَّ

 حرف من سالمة بجملة يفسر أن النحاة عن المحفوظ فإن ، بعد وفيه:  عطية ابن. والشأن األمر ضمير" ھو: " طائفة وقالت

 الزما يكون ، وتباعد تنحى أي فتزحزح باعدته أي زحزحته:  يقال ، والتنحية اإلبعاد:  الزحزحة" بمزحزحه: " وقوله. جر

 :  المتعدي في الشاعر قال ومتعديا

 النار عن زحزحني الذنب وغافر...  احتضرت إذا نفس من الروح قابض يا

 :  الرمة ذو وأنشده

 النار عن زحزحني الذنب وغافر...  زمنا عصى جسم عن الروح قابض يا
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 :  الالزم في آخر وقال

 يتوضح ال الصبح ضوء بال وما...  يتزحزح ال الدجى بال ما خليلي

 هللا زحزح هللا سبيل في يوما صام من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن النسائي وروى

 " .خريفا سبعين النار عن وجھه

ُ {:  تعالى قوله . عنده فالتقدير بالتاء قرأ ومن. سنة ألف يعمر أن أحدھم يود الذين ھؤالء يعمل بما أي} َيْعَملُونَ  بَِما َبِصيرٌ  َوهللاَّ

 بخفيات عالم أنه معنى على بصير بأنه نفسه وجل عز هللا وصف:  العلماء وقال. تعملون بما بصير هللا حمدم يا لھم قل

 وبصير ، بالفقه وبصير ، بالطب بصير فالن:  قولھم ومنه ، به الخبير بالشيء العالم:  العرب كالم في والبصير. األمور

 :  قال ، الرجال بمالقاة

 طبيب النساء بأدواء بصير...  فإنني بالنساء تسألوني فإن

 المبصرة األشياء جاعل معنى على بصير بأنه نفسه تعالى وصف:  وقيل. المبصر والبصير ، العالم البصير:  الخطابي قال

 .مبصرين عباده جاعل أي ، بعباده بصير فا ، والقوة المدركة اآللة من لھا خلق بما للمبصرات مدركة أي ، إبصار ذوات

لَهُ  َفإِنَّهُ  لِِجْبِريلَ  َعُدّواً  َكانَ  َمنْ  قُلْ { 97:  اآلية ِ  بِإِْذنِ  َقْلبِكَ  َعلَى َنزَّ ً  هللاَّ قا  }لِْلُمْؤِمنِينَ  َوُبْشَرى َوُھدىً  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ

 ربه عند من المالئكة من ملك يأتيه إال األنبياء من نبي ليس إنه:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قالوا اليھود أن نزولھا سبب

: قلت لو! عدونا ذاك ، وبالقتال بالحرب ينزل الذي ذاك:  قالوا" جبريل: " قال ؟ نتابعك حتى صاحبك فمن ، وبالوحي بالرسالة

لَهُ  َفإِنَّهُ {:  تعالى قوله.الترمذي أخرجه" للكافرين: " قوله إلى اآلية هللا فأنزل ، تابعناك وبالرحمة بالقطر ينزل الذي ميكائيل  َنزَّ

 على بالقرآن نزل جبريل فإن:  الثاني. قلبك على جبريل نزل هللا فإن:  األول ، معنيين يحتمل" إنه" في الضمير} َقْلِبكَ  َعلَى

 وذم السالم عليه جبريل شرف على اآلية ودلت. المعارف وتلقي والعلم العقل موضع ألنه بالذكر القلب وخص. قلبك

ً { . وعلمه بإرادته أي} هللاَِّ  ْذنِ ِبإِ {:  تعالى قوله.معاديه قا  معناه تقدم} لِْلُمْؤِمِنينَ  َوُبْشَرى َوُھدىً {. التوراة يعني} َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ

 . والحمد

ِ  َعُدّواً  َكانَ  َمنْ { 98:  اآلية َّ َ  َفإِنَّ  َوِميَكالَ  َوِجْبِريلَ  َوُرُسلِهِ  َوَمالئَِكتِهِ  ِ  }ْلَكافِِرينَ لِ  َعُدوٌّ  هللاَّ

َِّ  َعُدّواً  َكانَ  َمنْ {:  تعالى قوله َ  َفإِنَّ { وجوابه ، شرط} ِ  ، السالم عليه جبريل لمعادي وذم وعيد وھذا. } لِْلَكافِِرينَ  َعُدوٌّ  هللاَّ

 هللا وعداوة. أوليائه ومعاداة ، طاعته واجتناب معصيته ھي  العبد وعداوة. لھم هللا عداوة تقتضي البعض عداوة أن وإعالن

 .عليه العداوة أثر وإظھار تعذيبه للعبد

  ؟ عمھما قد المالئكة ذكر كان وإن بالذكر وميكائيل جبريل هللا خص لم:  قيل فإن
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انٌ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{:  قال كما ، لھما تشريفا بالذكر خصھما:  له قيل  اليھود ألن خصا:  وقيل]. 68:  الرحمن[} َوُرمَّ

 عليھما تعالى هللا فنص ، مالئكته وجميع هللا نعاد لم إنا:  اليھود تقول لئال واجب فذكرھما ، بسببھما اآلية ونزلت ، ھماذكرو

 :  فعشر جبريل في التي فأما ، لغات السالم عليھما وميكائيل جبريل في اللسان ولعلماء. التخصيص من يتأولونه ما إلبطال

 :  ثابت بن حسان قال ، الحجاز أھل لغة وھي ، جبريل:  األولى

 فينا هللا رسول وجبريل

 وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت:  قال أنه كثير ابن عن وروي ، كثير وابن الحسن قراءة وھي" الجيم بفتح" جبريل:  الثانية

 .كذلك أبدا أقرؤھما أزال فال وميكائيل جبريل يقرأ وھو النوم في

 :  وأنشدوا ، الكوفة أھل قرأ كما ،" جبرعيل مثال ، مزةالھ بعد بياء" جبرئيل:  الثالثة

 أمامھا جبرئيل إال الدھر مدى...  كتيبة من لنا تلقى فما شھدنا

 .وقيس تميم لغة وھي

 .عاصم عن بكر أبي قراءة وھي ، مقصور" جبرعل وزن على" جبرئل:  الرابعة

 .المال شدد أنه إال ، يعمر بن يحيى قراءة وھي ، مثلھا:  الخامسة

 .عكرمة قرأ وبھا" ھمزة ثم الراء بعد بألف" جبرائل:  السادسة

 .ياء الھمزة بعد أن إال ، مثلھا:  السابعة

 .أيضا يعمر بن ويحيى األعمش قرأ وبھا" ھمزة بغير بياءين" جبرييل:  الثامنة

 ".ونون ياء بعدھا مكسورة ھمزة مع الجيم بفتح" جبرئين:  التاسعة

 النحاس قال. بھا يقرأ ولم:  الطبري قال. أسد بني لغة وھي" ھمزة غير من بنون الباء وتسكين الجيم سربك" جبرين:  العاشرة

 أن ينكر وليس ، وبرطيل وقطمير دھليز نحو ، فِعليل وفيه ، َفعليل العرب كالم في يعرف ال: " - كثير ابن قراءة وذكر -

 وإبراھم وإبرھم إبراھيم:  قالوا كما ، تغيره يكثر أن ينكر وليس ، العرب كالم في نظير له ليس ما العجم كالم في يكون

 .ينصرف لم ولذلك اللغات ھذه فيه فلھا ، العرب عربته أعجمي اسم جبريل:  غيره قال". وإبراھام

 عويجم:  النحاس قال. مبين عربي بلسان جبريل بھا نزل عربية األلفاظ ھذه في الصحيح أن الكتاب أول في تقدم قد:  قلت

 :  فست ميكائيل في التي اللغات وأما. جباريل التكسير على جبريل

 .نافع قراءة ، ميكاييل:  األولى
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 .حمزة قراءة" الھمزة بعد بياء" وميكائيل:  الثانية

 كعب قال ، أوجه الثالثة كثير ابن عن وروي. عاصم عن وحفص عمرو أبي قراءة وھي ، الحجاز أھل لغة ، ميكال:  الثالثة

 :  لكما بن

 وجبريل ميكال النصر مع فيه...  مدد لنا لقيناكم بدر ويوم

 :  آخر وقال

 ميكاال وكذبوا وبجبرئيل...  بمحمد وكذبوا الصليب عبدوا

 .محيصن ابن قراءة وھي ، ميكعيل مثل ، ميكئيل:  الرابعة

 .عنه باختالف األعمش قراءة وھي" بياءين" ميكاييل:  الخامسة

 وميكا جبر أن عباس ابن وذكر. ينصرف لم فلذلك أعجمي اسم وھو ،" مفتوحة بھمزة إسراءل" يقال ماك ، ميكاءل:  السادسة

 حين عنه هللا رضي الصديق بكر أبي قول ومنه ، تعالى هللا اسم:  وإيل. ومملوك عبد:  بمعنى باألعجمية كلھا ھي وإسراف

ةً  وال إالًّ  ُمْؤِمنٍ  فِي َيْرقُُبون ال{:  التنزيل وفي ، إل من يخرج لم كالم ھذا:  مسيلمة سجع سمع . وسيأتي ، التأويلين أحد في} ِذمَّ

 وميكا ، عبد ھو وجبر ، تعالى هللا ھو إيل ألن ، عبيدهللا واآلخر ، عبدهللا أحدھما ، اسمان وميكائيل جبريل إن:  الماوردي قال

 .مخالف المفسرين في له وليس ، عباس ابن قول ھذا ، عبيدهللا وميكائيل ، عبدهللا جبريل فكأن ، عبيد ھو

 أن عليه وجب هللا" إل"و ، عبد" جبر" الحديث تأول ومن:  النحاس قال. عبدالرحمن وإسرافيل:  المفسرين بعض وزاد:  قلت

:  غيره قال. بھذا مسمى أنه الحديث معنى يكون أن فوجب ، يقال ال وھذا ، بجبرئل ومررت جبرئل ورأيت جبرئل ھذا:  يقول

 من الحافظ عبدالغني وروى. بمضاف ليس مفرد واحد اسم أنه على يدل الصرف فترك ، مصروفا لكان قالوا كما كان وول

 قال:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن دجاجة بنت جسرة عن - حسان أبو وھو العامري فليت وھو - خليفة بن أفلت حديث

 ".القبر وعذاب النار حر من بك أعوذ وإسرافيل يكايلوم جبريل رب اللھم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

َناتٍ  آَياتٍ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَنا َولََقدْ { 99:  اآلية  }اْلَفاِسقُونَ  إاِلَّ  بَِھا َيْكفُرُ  َوَما َبيِّ

 بشيء ناجئت ما محمد يا:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قال حيث صوريا البن جواب ھذا:  عنھما هللا رضي عباس ابن قال

 .الطبري ذكره ، اآلية ھذه هللا فأنزل ؟ بھا فنتبعك بينة آية من عليك أنزل وما ، نعرفه

 }ُيْؤِمُنونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  َنَبَذهُ  َعْھداً  َعاَھُدوا أََوُكلََّما{ 100:  اآلية

 أََفُحْكمَ {:  قوله في الفاء على تدخل كما االستفھام ألف عليھا دخلت ، العطف واو الواو} َعْھداً  َعاَھُدوا أََوُكلََّما{:  تعالى قوله

مَّ  ُتْسِمعُ  أََفأَْنتَ { ،] 50:  المائدة[} اْلَجاِھلِيَّةِ  ِخُذوَنهُ { ،] 40:  الزخرف[} الصُّ َتهُ  أََفَتتَّ يَّ  أَُثمَّ {:  كقوله ثم وعلى]. 50:  الكھف[} َوُذرِّ

. تسھيال منھا الواو حركت ، أو أنھا الكسائي ومذھب. زائدة الواو:  األخفش وقال. سيبويه قول ذاھ] 51:  يونس[} َوَقعَ  َما إَِذا
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:  عطية ابن قال. هللا يكفي أو:  المجيب فيقول ، ألضربنك:  القائل يقول كما ، بل بمعنى فتجيء الواو ساكنة ، أو قوم وقرأھا

 ابن فيه ويقال ، الصيف بن مالك اآلية في والمعني ، الظرف لىع نصب" كلما. "سيبويه قول والصحيح ، متكلف كله وھذا

 عاھدوا اليھود إن:  وقيل. اآلية فنزلت ، ميثاق وال بمحمد نؤمن أن كتابنا في عھد علينا أخذ ما وهللا:  قال قد كان ، الضيف

 بين كانت التي العھود ھي:  عطاء وقال. به كفروا بعث فلما ، العرب مشركي على معه ولنكونن به لنؤمن محمد خرج لئن

 َيْنقُُضونَ  ُثمَّ  ِمْنُھمْ  َعاَھْدتَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله دليله ، والنضير قريظة كفعل فنقضوھا اليھود وبين وسلم عليه هللا صلى النبي

ةٍ  ُكلِّ  فِي َعْھَدُھمْ   ].56:  األنفال[} َيتَّقُونَ  ال َوُھمْ  َمرَّ

 :  األسود أبو قال ، والمنبوذ النبيذ ومنه ، واإللقاء الطرح:  النبذ} ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  َنَبَذهُ {:  تعالى قوله

 بشمالكا معرضا كتابي أخذت...  إنما أرسلت كنت من وخبرني

 نعالكا من أخلقت نعال كنبذك...  فنبذته عنوانه إلى نظرت

 :  آخر

 المحرما واستحلوا كتابك نبذوا...  يعدلوا أن أمرتھم الذين إن

 أي ، قدمك وتحت ، منك ودبرا ، ظھرك خلف ھذا اجعل:  العرب تقول ، به يعمل فال بالشيء استخف لمن يضرب مثل وھذا

َخْذُتُموهُ {:  تعالى هللا قال ، عنه وأعرض اتركه ً  َوَراَءُكمْ  َواتَّ  :  الفراء وأنشد]. 92:  ھود[} ِظْھِرّيا

 وابھاج علي يعيا فال بظھر...  حاجتي تكونن ال زيد بن تميم

 .الخبر موضع في مستقبل فعل} ُيْؤِمُنونَ  ال{. ابتداء} أَْكَثُرُھمْ  َبلْ { :  تعالى قوله

ا{ 101:  اآلية ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َولَمَّ قٌ  هللاَّ ِ  ِكَتابَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َفِريقٌ  َنَبذَ  َمَعُھمْ  لَِما ُمَصدِّ  ِھمْ ُظُھورِ  َوَراءَ  هللاَّ
ُھمْ   .} َيْعلَُمونَ  ال َكأَنَّ

ا{:  تعالى قوله  جواب} َفِريقٌ  َنَبذَ {. الحال على نصبه ويجوز ، لرسول نعت} َمَعُھمْ  لَِما ُمَصدِّقٌ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َولَمَّ

ِ  ِكَتابَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ {" لما" . لھا نبذ له وتكذيبھم السالم عليه بالنبي كفرھم ألن ، التوراة ادوالمر ،" نبذ" بـ نصب} هللاَّ

 ھو:  الشعبي قال. القرآن به يعني أن يجوز:  وقيل. وماروت ھاروت وسحر ، آصف بكتاب وأخذوا التوراة نبذوا:  السدي قال

 ، والفضة بالذھب وحلوه ، الديباجو الحرير في أدرجوه:  عيينة بن سفيان وقال. به العمل نبذوا ولكن ، يقرؤونه أيديھم بين

 فعل فعلوا إذ يعلم ال بمن تشبيه} َيْعلَُمونَ  ال َكأَنَُّھمْ {. مستوفا بيانه تقدم وقد. النبذ فذلك ، حرامه يحرموا ولم حالله يحلوا ولم

 .علم على كفروا أنھم اللفظ من فيجيء الجاھل
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َبُعوا{ 102:  اآلية َياِطي َتْتلُوا َما َواتَّ َياِطينَ  َولَِكنَّ  ُسلَْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما ُسلَْيَمانَ  ُمْلكِ  َعلَى نُ الشَّ ْحرَ  النَّاسَ  ُيَعلُِّمونَ  َكَفُروا الشَّ  السِّ
َ  اْلَملََكْينِ  َعلَى أُْنِزلَ  َوَما َما َيقُوال َحتَّى أََحدٍ  ِمنْ  ُيَعلَِّمانِ  َوَما َوَماُروتَ  َھاُروتَ  بَِبابِل  َما ِمْنُھَما َفَيَتَعلَُّمونَ  َتْكفُرْ  الفَ  فِْتَنةٌ  َنْحنُ  إِنَّ

قُونَ  ينَ  ُھمْ  َوَما َوَزْوِجهِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ  بِهِ  ُيَفرِّ ِ  بِإِْذنِ  إاِلَّ  أََحدٍ  ِمنْ  بِهِ  بَِضارِّ ُھمْ  َما َوَيَتَعلَُّمونَ  هللاَّ  لََمنِ  َعلُِموا َولََقدْ  َيْنَفُعُھمْ  َوال َيُضرُّ
 }َيْعلَُمونَ  َكاُنوا لَوْ  أَْنفَُسُھمْ  بِهِ  َشَرْوا َما َولَبِْئسَ  َخالقٍ  ِمنْ  ِخَرةِ اآْل  فِي لَهُ  َما اْشَتَراهُ 

 :  مسألة وعشرون أربع فيه

َبُعوا{:  تعالى قوله:  األولى َياِطينُ  َتْتلُوا َما َواتَّ  الكتاب نبذوا الذين الطائفة عن تعالى هللا من إخبار ھذا} ُسلَْيَمانَ  ُمْلكِ  َعلَى الشَّ

 التوراة فاتفقت بالتوراة وسلم عليه هللا صلى محمدا اليھود عارضت:  السدي وقال. اليھود وھم ، أيضا السحر اتبعوا أنھمب

 هللا صلى هللا رسول ذكر لما:  إسحاق بن محمد وقال. وماروت ھاروت وبسحر آصف بكتاب وأخذوا التوراة فنبذوا والقرآن

 هللا فأنزل ، ساحرا إال كان ما وهللا! نبيا كان داود ابن أن محمد يزعم:  أحبارھم بعض قال المرسلين في سليمان وسلم عليه

َياِطينَ  َولَِكنَّ  ُسلَْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما{:  وجل عز  واستسخار البحر ركوب من سليمان فعله ما أن آدم بني إلى ألقت أي} َكَفُروا الشَّ

 تحت ودفنوه ، سليمان كاتب آصف لسان على والنيرنجيات السحر شياطينال كتبت:  الكلبي وقال. سحرا كان والشياطين الطير

 ، فتعلموه بھذا ملككم إنما:  للناس وقالوا استخرجوه سليمان مات فلما ، سليمان بذلك يشعر ولم ملكه هللا انتزع حين مصاله

 تعليمه على وأقبلوا ، سليمان علم ھذا:  فقالوا السفلة وأما! سليمان علم ھذا يكون أن هللا معاذ:  فقالوا إسرائيل بني علماء فأما

 براءته وأظھر سليمان عذر نبيه على وجل عز هللا فأنزل ، وسلم عليه هللا صلى محمدا هللا بعث حتى أنبيائھم كتب ورفضوا

َبُعوا{:  فقال به رمي مما َياِطينُ  َتْتلُوا َما َواتَّ : تقول كما ، تتبع" تتلو: " عباس ابن وقال. التالوة من تقرأ" تتلو: " عطاء قال. }الشَّ

 .فضلوا بمعنى" اتبعوا: " الطبري وقال. بعضا بعضھم يتلو القوم جاء

 :  الشاعر قال ، المضي بمعنى فھو ، تلت يعني" تتلو" ومعنى ، غيره على فضله فقد أمامه وجعله شيئا اتبع من كل ألن:  قلت

 سابح طرف وكل الھجان كوم...  به فاعقر بقبره مررت وإذا

 وذبائح أخادم يكون فلقد...  بدمائھا قبره جوانب وانضح

 في ال بشيء وليس ، نفي" ما: " وقيل. وتلته سليمان على الشياطين تقولته ما اتبعوا أي" اتبعوا" بـ مفعول" ما"و. كان فلقد أي

 عھد على الفراء قال:  الزجاج قال. ونبوته شرعه على أي} ُسلَْيَمانَ  ُمْلكِ  َعلَى{. العربي ابن قال ، صحته في وال الكالم نظام

 ھذا مثل في ، وفي على تصلح:  الفراء قال. وأخباره وصفاته قصصه في يعني ، سليمان ملك في المعنى:  وقيل. سليمان ملك

ْيَطانُ  أَْلَقى َتَمنَّى إَِذا إاِلَّ  َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى لقوله بعد يقل ولم" على" وقال. الموضع  فِي الشَّ

ِتهِ   شياطين ھم:  قيل ھنا والشياطين. إلعادته معنى فال ، واشتقاقه الشيطان معنى تقدم وقد. تالوته في أي] 52:  الحج[} أُْمِنيَّ

 :  جرير ولكق ، الضالل في المتمردون اإلنس شياطين المراد:  وقيل. االسم ھذا من المفھوم وھو ، الجن

 شيطانا كنت إذ يھوينني وكن...  غزلي من الشيطان يدعونني أيام
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 نسبته اليھود ولكن ، الكفر إلى نسبه أحدا أن اآلية في يتقدم ولم لسليمان هللا من تبرئة} ُسلَْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما{:  تعالى قوله:  الثانية

َياِطينَ  َولَِكنَّ {. الكفر إلى بهنس من بمنزلة صار كفرا السحر كان لما ولكن ، السحر إلى . السحر بتعليم كفرھم فأثبت} َكَفُروا الشَّ

 عاصم سوى الكوفيون وقرأ. ثان خبر أنه على رفع موضع في يكون أن ويجوز ، الحال على نصب موضع في" يعلمون"و

َ  نَّ َولَكِ { األنفال في وكذلك ،" الشياطين" من النون ورفع ،" لكن" بتخفيف" الشياطين ولكن"  ووافقھم] 17:  األنفال[} َرَمى هللاَّ

 من مبنية وھي ، المستقبل الخبر وإثبات ، الماضي الخبر نفي:  معنيان لھا كلمة" لكن"و. والنصب بالتشديد الباقون. عامر ابن

 وتخفف تثقل وھي ، استثقاال الھمزة فذھبت ، وتحقيق إثبات" إن"و ، خطاب" الكاف"و ، نفي" ال. "إن ، ك ، ال:  كلمات ثالث

 الخفيفة بإن ترفع كما بھا رفعت خففت وإذا ، الثقيلة كإن نصبت ثقلت فإذا ،

 ما بخالف أنھا للمسحور فيخيل ، ومعاني أشياء الساحر يفعل أن وھو ، والتخاييل التمويه أصله السحر:  قيل ، السحر:  الثالثة

 من يرى ما أن إليه يخيل حثيثا سيرا السائرة السفينة وكراكب ، ماء أنه إليه فيخيل بعيد من السراب يرى كالذي ، به ھي

 :  لبيد قال ، مثله والتسحير ، عللته إذا وكذلك ، خدعته إذا الصبي سحرت من مشتق ھو:  وقيل. معه سائرة والجبال األشجار

 المسحر األنام ھذا من عصافير...  فإننا نحن فيم تسألينا فإن

 :  آخر

 وبالشراب بالطعام ونسحر...  غيب ألمر موضعين أرانا

 الذئاب مجلحة من وأجرأ...  ودود وذبان عصافير

َما َقالُوا{:  تعالى وقوله ِرينَ  ِمنَ  أَْنتَ  إِنَّ  أي ، المعللين من ويقال ، سحر ذا خلق الذي المسحر:  يقال] 153:  الشعراء[} اْلُمَسحَّ

 ما:  يقال ، الصرف أصله:  وقيل. خفية في يفعله الساحر فإن ، الخفاء أصله:  وقيل. الشراب ويشرب الطعام يأكل ممن

. سحرك فقد استمالك من وكل ، االستمالة أصله:  وقيل. جھته عن مصروف فالسحر ، عنه صرفك ما أي ، كذا عن سحرك

:  الجوھري وقال. معرفتنا عن بالتخييل فأزلنا سحرنا أي] 15:  الحجر[} َمْسُحوُرونَ  َقْومٌ  َنْحنُ  َبلْ {:  تعالى قوله في وقيل

 بمعنى أيضا وسحره ، العالم:  والساحر. سحرا يسحره سحره وقد ، سحر فھو ودق مأخذه لطف ما وكل ، األخذة السحر

 وتمويه البھت شدة:  العرب عند والعضه. العضه الجاھلية في السحر نسمي كنا:  مسعود ابن وقال. ذكرناه وقد ، خدعه

 :  الشاعر قال الكذب،

 المعضه العاضه عضه في...  النافثات من بربي وذأع

 ، له أصل ال خدع المعتزلة عند السحر أن:  له المعاني عيون في الحنفي الغزنوي فذكر ، ال أم حقيقة له ھل واختلف:  الرابعة

 زئبق يف الشمس كتأثير ، الكواكب خصائص تأثير على يبنى طلسم أصله وعندنا:  قال. وأمراض وسوسة الشافعي وعند

 .عسر ما له ليسھلوا الشياطين تعظيم أو ، فرعون عصي
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: والشعوذي. كالشعوذة اليد بخفة يكون ما السحر من ثم. يأتي ما على ، شاء ما عنده هللا يخلق حقيقة وله حق أنه وعندنا:  قلت

 ، كالسحر وأخذة اليدين في فةخ وھي ، البادية أھل كالم من ليست الشعوذة:  المجمل في فارس ابن قال. سيره لخفة البريد

 .ذلك وغير وأدخنة أدوية ويكون ، الشياطين عھود من يكون وقد. تعالى هللا أسماء من ورقى ، يحفظ كالما يكون ما ومنه

" لسحرا البيان من إن: "  فقال ، سحرا فيه واللسانة الكالم في الفصاحة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمى:  الخامسة

 من إن: " السالم عليه قوله يكون ھذا فعلى ، حق أنه السامع يتوھم حتى الباطل تصويب فيه ألن وذلك. وغيره كمال أخرجه

 ، للبيان والتفضيل للبالغة المدح مخرج خرج:  وقيل. بالسحر شبھھا إذ ، والفصاحة للبالغة الذم مخرج خرج" لسحرا البيان

 ،" بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم فلعل: " السالم عليه قوله عليه يلوالدل ، أصح واألول. العلم أھل من جماعة قاله

. مھذار ثرثار فھو الرجل ثرثر:  يقال ، وترديده الكالم كثرة:  الثرثرة" . المتفيھقون الثرثارون إلي أبغضكم إن: " وقوله

 به مأل كأنه ، االمتالء وھو الفھق وأصله:  لقا ، وتنطع فيه توسع إذا كالمه في يتفيھق فالن. دريد ابن قال. نحوه والمتفيھق

 .فمه

 عليه هللا صلى قوله أما:  فقاال صوحان بن وصعصعة الحديث راوي الشعبي عامر فسره ذكرناه الذي المعنى وبھذا:  قلت

 بالحق ھبفيذ ببيانه القوم فيسحر الحق صاحب من بالحجج ألحن وھو الحق عليه يكون فالرجل" لسحرا البيان من إن: " وسلم

. الحق صورة في الباطل وتصوير ، واإلطناب اإلسھاب حد إلى تخرج لم ما واللسانة البالغة العلماء يحمد وإنما ، عليه وھو

 . والحمد ، بين وھذا

 وقطع ، بھيمة ھيئة في وإخراجھم ، الناس صور تغيير من يدعون ما مثل ، فاعله من كفرا يكون ما السحر من:  السادسة

 عبدالرحيم نصر أبو قاله ، منه كفر فذلك محق أنه الناس ليوھم ھذا فعل من فكل ، الھواء في والطيران ، ليلة في شھر مسافة

 ويقدر ، نحوه أو حمارا اإلنسان فيجعل ، صورة إلى صورة من الحيوان يقلب الساحر أن زعم من:  عمرو أبو قال. القشيري

 مع يتھيأ وال ، ومعجزاتھم آياتھم مثل يدعي ، باألنبياء كافر ألنه الساحر قتل يرى افھذ ، وتبديلھا وھالكھا األجساد نقل على

 على يجب فلم وتخييالت وتمويھات ومخاريق خدع السحر أن زعم من وأما. بالحيلة مثلھا يحصل قد إذ النبوة صحة علم ھذا

 .به فيقتل أحدا بفعله يقتل أن إال ، الساحر قتل أصله

 الشافعي أصحاب من اإلسترابادي إسحاق وأبو المعتزلة عامة وذھب. حقيقة وله ثابت السحر أن إلى السنة أھل ذھب:  السابعة

 الخفة من ضرب وأنه ، به ھو ما غير على الشيء لكون وإيھام وتخييل تمويه ھو وإنما ، له حقيقة ال السحر أن إلى

َھا ِھمْ ِسْحرِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  ُيَخيَّلُ {:  تعالى قال كما والشعوذة،  ُيَخيَّلُ { قال ولكن ، الحقيقة على تسعى يقل ولم] 66:  طه[} َتْسَعى أَنَّ

 من وغيره التخييل يكون أن ننكر ال ألنا ، فيه حجة ال وھذا]. 116:  األعراف[} النَّاسِ  أَْعُينَ  َسَحُروا{:  أيضا وقال. }إِلَْيهِ 

 السحر ذكر من اآلية ھذه في جاء ما ذلك فمن ، السمع بھا دوور العقل جوزھا أمور ذلك وراء ثبت ولكن ، السحر جملة

 في تعالى وقوله. حقيقة له أن على فدل ، الناس يعلمونه أنھم تعالى أخبر وال ، تعليمه يمكن لم حقيقة له يكن لم ولو ، وتعليمه

 لبيد سحر من كان ما نزولھا سبب أن ىعل المفسرين اتفاق مع ،" الفلق" وسورة} َعِظيمٍ  ِبِسْحرٍ  َوَجاُءوا{:  فرعون سحرة قصة

 عليه هللا صلى هللا رسول سحر:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن وغيرھما ومسلم البخاري خرجه مما وھو ، األعصم بن
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:  السحر حل لما قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  وفيه. الحديث ، األعصم بن لبيد له يقال زريق بني يھود من يھودي وسلم

 هللا بإخبار به مقطوع فھو ، وحقيقة حقا له أن على فدل ، المرض وزوال العلة برفع يكون إنما والشفاء" . شفاني هللا إن"

 بحثالة اتفاقھم مع عبرة وال ، اإلجماع بھم ينعقد الذين والعقد الحل أھل ھذا وعلى. ووقوعه وجوده على ورسوله تعالى

 التابعين من وال الصحابة من يبد ولم ، فيه الناس وتكلم الزمان سابق في وذاع السحر اعش ولقد. الحق أھل ومخالفتھم المعتزلة

:  لھا يقال مصر قرى من قرية في السحر علم:  قال عباس ابن عن عكرمة عن األعور أبي عن سفيان وروى. ألصله إنكار

 .وعيانا مشاھدة علم لما منكر ، ورسوله  مكذب ، كافر فھو به كذب فمن ، الفرما

 وزوال وتفريق مرض من البشر مقدور في ليس مما العادات خرق الساحر يد على يظھر أن ينكر ال:  علماؤنا قال:  الثامنة

 يستدق أن السحر في يبعد وال:  قالوا. العباد مقدورات من كونه استحالة على الدليل قام مما ذلك غير إلى عضو وتعويج عقل

 في والطيران ، مستدق خيط على والجري ، قصبة رأس على واالنتصاب والخوخات كواتال في يتولج حتى الساحر جسم

 ، مولدا سببا وال لوقوعه علة وال ، لذلك موجبا السحر يكون فال ذلك ومع. ذلك وغير كلب وركوب الماء على والمشي الھواء

 ، األكل عند الشبع يخلق كما ، السحر وجود عند ويحدثھا األشياء ھذه تعالى هللا يخلق وإنما ، به مستقال الساحر يكون وال

 أست في ويدخل ، الحبل على يمشي عقبة بن الوليد عند كان ساحرا أن الذھبي عمار عن سفيان روى. الماء شرب عند والري

 وھو - البجلي ويقال األزدي كعب بن جندب ھو ھذا -  جندب فقتله السيف على جندب له فاشتمل ، فيه من ويخرج الحمار

 الحق بين يفرق بالسيف ضربة يضرب جندب له يقال رجل أمتي في يكون: " وسلم عليه هللا صلى النبي حقه في قال الذي

 مضرب بن حارثة عنه روى:  المديني بن علي قال. الساحر قاتل ھذا جندبا يرونه فكانوا". والباطل

 العصا وقلب البحر وفلق والضفادع والقمل الجراد إنزال هعند هللا يفعل ما السحر في ليس أنه على المسلمون أجمع:  التاسعة

 يكون ال بأنه القطع يجب مما ونحوه فھذا. السالم عليھم الرسل آيات عظيم من ذلك وأمثال ، العجماء وإنطاق الموتى وإحياء

 .ألجزناه والهول باإلجماع ذلك منعنا وإنما:  الطيب بن بكر أبو القاضي قال. الساحر إرادة عند هللا يفعله وال

 يعرفونه جماعة يكون وقد ، وغيره الساحر من يوجد السحر:  علماؤنا قال ، والمعجزة السحر بين الفرق في:  العاشرة

 فالذي النبوة يدع لم الساحر ثم ، وبمعارضتھا بمثلھا يأتي أن أحدا هللا يمكن ال والمعجزة. واحد وقت في به اإلتيان ويمكنھم

 .الكتاب مقدمة في تقدم كما ، بھا والتحدي النبوة دعوى اقتران شرطھا المعجزة فإن ، لمعجزةا عن متميز منه يصدر

 كفرا يكون بكالم بنفسه سحر إذا المسلم أن إلى مالك فذھب ، والذمي المسلم الساحر حكم في الفقھاء واختلف:  عشرة الحادية

 َوَما{:  بقوله كفرا السحر سمى تعالى هللا وألن ، والزاني ديقكالزن به يستسر أمر ألنه ، توبته تقبل وال يستتاب وال يقتل

َما َيقُوال َحتَّى أََحدٍ  ِمنْ  ُيَعلَِّمانِ   وروي. حنيفة وأبي والشافعي وإسحاق ثور وأبي حنبل بن أحمد قول وھو} َتْكفُرْ  َفال فِْتَنةٌ  َنْحنُ  إِنَّ

 صلى النبي عن وروي. التابعين من سبعة وعن سعد بن سوقي موسى وأبي وحفصة عمر وابن وعثمان عمر عن الساحر قتل

 ضعيف وھو مسلم بن إسماعيل به انفرد ، بالقوي وليس الترمذي خرجه" بالسيف ضربه الساحر حد: "  وسلم عليه هللا

:  لمنذرا ابن قال. الرقاب في ثمنھا وجعلت سحرتھا كانت ساحرة باعت أنھا عائشة عن روينا وقد:  المنذر ابن رواه عندھم،

 يكون كالما البينة ووصفت بينة عليه به ثبتت لو وكذلك ، يتب لم إن قتله وجب كفرا يكون بكالم سحر أنه الرجل أقر وإذا
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 القصاص توجب جناية المسحور في أحدث كان فإن ، قتله يجز لم بكفر ليس به سحر أنه ذكر الذي الكالم كان وإن. كفرا

 هللا رسول أصحاب اختلف وإذا:  المنذر ابن قال. ذلك دية ففيه فيه قصاص ال مما انك وإن ، ذلك عمد كان إن منه اقتص

 بقتل منھم أمر من أمر الذي السحر يكون أن يجوز وقد ، والسنة بالكتاب أشبھھم اتباع وجب المسألة في وسلم عليه هللا صلى

 عنھا هللا رضي عائشة تكون أن ويحتمل ، وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول لسنة موافقا ذلك فيكون كفرا يكون سحرا الساحر

 ضربه الساحر حد: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن جندب بحديث محتج احتج فإن. كفرا سحرھا يكن لم ساحرة ببيع أمرت

 عن جاءت التي لألخبار موافقا ذلك فيكون ، كفرا سحره يكون الذي الساحر بقتل أمر يكون أن الحتمل صح فلو" بالسيف

 ...." . ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي

 بعض وقال. اعلم تعالى وهللا. االختالف مع يقين وال بيقين إال تستباح ال محظورة المسلمين ودماء ، صحيح وھذا:  قلت

 على الكفر على دال إذا فالسحر الشيطان تعظيم أو ، واالستكبار الكفر مع إال يتم ال السحر أن الصناعة أھل قال إن:  العلماء

 لم قال وإن ، القتل تعمدت ويقول بسحره يقتل أن إال الساحر يقتل ال:  الشافعي عن وروي. اعلم تعالى وهللا ، التقدير ھذا

 ، وجھين من باطل وھذا:  العربي ابن قال. الضرر قدر على أدب به أضر وإن ، الخطأ كقتل الدية فيه وكانت ، يقتل لم أتعمده

 هللا أن:  الثاني. والكائنات المقادير إليه وتنسب ، تعالى هللا غير به يعظم مؤلف كالم أنه وحقيقته ، السحر يعلم لم أنه:  أحدھما

َياِطينَ  َولَِكنَّ { السحر بقول} ُسلَْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما{:  فقال كفر بأنه كتابه في صرح قد سبحانه  وھاروت ، وبتعليمه به }َكَفُروا الشَّ

َما{:  يقوالن وماروت  .للبيان تأكيد وھذا} َتْكفُرْ  َفال فِْتَنةٌ  َنْحنُ  إِنَّ

 من يستتاب وإنما ، كالزنديق توبته تعرف فال صاحبه يظھره ال باطن السحر ألن ، توبته تقبل ال بأنه مالك أصحاب احتج

: تعالى قوله لذلك والحجة ، توبتھما قبلت عليھما يشھد أن قبل تائبا لزنديقا أو الساحر جاء فإن:  مالك قال ، مرتدا الكفر أظھر

ا إِيَماُنُھمْ  َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ {  .ھذان فكذلك ، العذاب نزول قبل إيمانھم ينفعھم كان أنه على فدل] 85:  غافر[} َبأَْسَنا َرأَْوا لَمَّ

 ما منه جاء إن ويقتل ، جنى ما ويضمن بسحره يقتل أن إال يقتل ال:  مالك لوقا. يقتل فقيل ، الذمة ساحر وأما:  عشرة الثانية

. اإلسالم وتوبته يستتاب:  مرة فقال ، مالك عن الرواية اختلفت فقد ذميا كان إذا فأما:  منداد خويز ابن وقال. عليه يعاھد لم

 يستتاب:  وسلم عليه هللا صلى النبي سب ذمي في الكم قال وكذلك ، تاب إذا يقتل فال الحربي وأما. أسلم وإن يقتل:  مرة وقال

 بسحره، قتل يكون أن إال ، يعاقب:  سحر إذا الذمي في أيضا مالك وقال. كالمسلم يستتاب وال يقتل:  مرة وقال. اإلسالم وتوبته

 يكون أن إال كافر ألنه ، ورثته الساحر يرث وال. العھد نقض قد ألنه ، يقتل:  غيره وقال. بقدره منه فيؤخذ حدثا أحدث أو

 .تقتل وال تنكل:  غيرھا عن أو نفسھا عن زوجھا تعقد المرأة في مالك وقال. كفرا يسمى ال سحره

 وإليه ، البخاري ذكره ما على المسيب بن سعيد فأجازه ، المسحور عن السحر حل الساحر يسأل ھل واختلفوا:  عشرة الثالثة

 سبع يأخذ أن منبه بن وھب كتاب وفي:  بطال ابن قال. بالنشرة بأس ال:  الشعبي وقال. البصري الحسن وكرھه المزني مال

 به، ويغتسل حسوات ثالث منه يحسو ثم ، الكرسي آية عليه ويقرأ بالماء يضربه ثم حجرين بين فيدقه أخضر سدر من ورقات

 .أھله عن حبس إذا للرجل جيد وھو ، تعالى هللا شاء إن ، به ما كل عنه يذھب فإنه
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 إثباتھم في وليس ، دياناتھم وركاكة مباالتھم قلة على إنكارھم ودل ، والجن الشياطين المعتزلة معظم أنكر:  عشرة الرابعة

 العقل قضى ما يثبت أن هللا بحبل المعتصم اللبيب على وحق ، إثباتھم على والسنة الكتاب نصوص دلت وقد ، عقلي مستحيل

َياِطينَ  َولَِكنَّ {:  تعالى هللا قال ، ثبوته على الشرع ونص ، بجوازه َياِطينِ  َوِمنَ {:  وقال} َكَفُروا الشَّ } لَهُ  َيُغوُصونَ  َمنْ  الشَّ

 آدم ابن من يجري الشيطان إن: " السالم عليه وقال ، بذلك تقضي" الجن" وسورة ، اآلي من ذلك غير إلى] 82:  األنبياء[

 كانت إذا اإلنس في سلوكھم يحيل ال والعقل ، جسد في روحين وأحالوا ، اسالن من كثير الخبر ھذا أنكر وقد" . الدم مجرى

 الطعام دخول يصح كما ، منھم أيضا ذلك لصح كثافا كانوا ولو ، أكثرھم بل الناس بعض يقوله ما على بسيطة رقيقة أجسامھم

 .أحياء وھي آدم بني في تكون قد الديدان وكذلك ، الجسم من الفراغ في والشراب

 أن وذلك} ُسلَْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما{:  قوله على للعطف والواو ، نفي" ما"} اْلَملََكْينِ  َعلَى أُْنِزلَ  َوَما{:  تعالى قوله:  عشرة مسةالخا

 وما ، سليمان كفر وما التقدير ، وتأخير تقديم الكالم وفي. ذلك هللا فنفى ، بالسحر وميكائيل جبريل أنزل هللا إن:  قالوا اليھود

 من بدل وماروت فھاروت ، وماروت ھاروت ببابل السحر الناس يعلمون كفروا الشياطين ولكن ، الملكين على لأنز

َياِطينَ  َولَِكنَّ {:  قوله في الشياطين  إلى يلتفت وال فيھا قيل ما وأصح ، التأويل من اآلية عليه حملت ما أولى ھذا. } َكَفُروا الشَّ

 حال في وخاصة النساء اإلنس من يتعاطاه ما وأكثر ، أفھامھم ودقة ، جوھرھم للطافة ينالشياط استخراج من فالسحر ، سواه

فَّاَثاتِ  َشرِّ  َوِمنْ { :  تعالى هللا قال ، طمثھن  :  الشاعر وقال]. 4:  الفلق[} اْلُعَقدِ  فِي النَّ

 ..................ت...  النافثا من بربي أعوذ

:  ثالثة وجوه من فالجواب ، المبدل حد على يكون إنما والبدل جمع من بدال اثنان كوني كيف:  قائل قال إن:  السادسةعشرة

هِ  إِْخَوةٌ  لَهُ  َكانَ  َفإِنْ {:  تعالى قال كما ، الجمع اسم عليھما يطلق قد االثنين أن:  األول ُدسُ  َفأِلُمِّ  يحجبھا وال] 11:  النساء[} السُّ

 التعليم في الرأس كانا لما أنھما:  الثاني". النساء" في بيانه يأتي ما على ، فصاعدا اإلخوة من اثنان إال السدس إلى الثلث عن

 بينھم من بالذكر خصا إنما:  الثالث]. 30:  المدثر[} َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعلَْيَھا{:  تعالى قال كما ، اتباعھما دون عليھما نص

انٌ وَ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{:  تعالى قال كما لتمردھما،  وفي القرآن في كثير وھذا} َوِميَكالَ  َوِجْبِريلَ {:  وقوله] 68:  الرحمن[} ُرمَّ

 ِبإِْبَراِھيمَ  النَّاسِ  أَْولَى إِنَّ {:  تعالى كقوله ، لفضله وإما لشرفه إما العموم أشخاص بعض على بالذكر ينص فقد ، العرب كالم

َبُعوهُ  لَلَِّذينَ  ِبيُّ  َوَھَذا اتَّ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ {:  كقوله لطيبه وإما ،] 98:  البقرة[} َوِميَكالَ  َوِجْبِريلَ {:  وقوله] 68:  انعمر آل[} النَّ

انٌ   وإما ،" طھورا وتربتھا مسجدا األرض لي جعلت: " وسلم عليه هللا صلى كقوله ، ألكثريته وإما ،] 68:  الرحمن[} َوُرمَّ

" ما" يكون ھذا فعلى ، مفعولة وھي السحر على عطف" ما" إن:  قيل وقد. علما تعالى وهللا ، اآلية ھذه في كما وعتوه لتمرده

 طالوت، بنھر امتحن كما ، شاء بما عباده يمتحن أن و ، وامتحانا للناس فتنة الملكين على منزال السحر ويكون ، الذي بمعنى

. ھلكت عصيتنا وإن ، نجوت أطعتنا فإن كفر ساحرال عمل أن نخبرك ، هللا من محنة أي ، فتنة نحن إنما:  الملكان يقول ولھذا

 أوالد من الفساد كثر لما أنه:  معناه ما والكلبي والسدي األحبار وكعب عمر وابن عباس وابن مسعود وابن علي عن روي وقد

 وركبت ، مكانھم تمكن لو إنكم أما:  تعالى هللا فقال ، المالئكة عيرتھم - السالم عليه إدريس زمن في وذلك - السالم عليه آدم

 ، خياركم من ملكين فاختاروا:  قال ، ذلك لنا ينبغي كان ما! سبحانك:  فقالوا ، أعمالھم مثل لعملتم فيھم ركبت ما فيكم

 بالنبطية اسمھا بامرأة فتنا حتى شھر بھما مر فما ، الشھوة فيھما فركب األرض إلى فأنزلھما ، وماروت ھاروت فاختاروا



33 

 

 ويشربا دينھا في يدخال أن إال فأبت نفسھا عن وراوداھا ، إليھما اختصمت" الزھرة" وبالعربية" ناھيل" يةوبالفارس" بيدخت"

 يصعدان الذي االسم عن وسألتھما ، فقتاله رجل فرآھما ، بھا وألما الخمر وشربا فأجاباھا ، هللا حرم التي النفس ويقتال الخمر

 لم أنھما الحبر كعب فحدثني:  عبدهللا عن أبيه عن سالم وقال. كوكبا سختفم فعرجت به فتكلمت فعلماھا السماء إلى به

 عذاب فاختارا اآلخرة وعذاب الدنيا عذاب بين فخيرا:  الحديث ھذا غير وفي. عليھما هللا حرم بما عمال حتى يومھما يستكمال

 عن يروى فيما عمر ابن وكان ، نھاوند بابل:  وقيل. العراق بابل:  قيل. األرض من سرب في ببابل يعذبان فھما ، الدنيا

 كانت الزھرة وإن ، الناس يظلم باليمن عشارا كان سھيال إن:  ويقول ، وشتمھما سبھما وسھيال الزھرة رأى إذا كان أنه عطاء

 .وماروت ھاروت صاحبة

 أمناء ھم الذين المالئكة في األصول تدفعه قول فإنه ، شيء منه يصح ال ، وغيره عمر ابن عن وبعيد ضعيف كله ھذا:  قلنا

َ  َيْعُصونَ  ال{ رسله إلى وسفراؤه ، وحيه على هللا  ال. ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبلْ {]. 6:  التحريم[} ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ  أََمَرُھمْ  َما هللاَّ

 فال العقل وأما]. 20:  األنبياء[} َيْفُتُرونَ  ال َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  ُحونَ ُيَسبِّ {]. 27 - 26:  األنبياء[} َيْعَملُونَ  ِبأَْمِرهِ  َوُھمْ  ِباْلَقْولِ  َيْسِبقُوَنهُ 

 ، موھوم كل تعالى هللا قدرة في إذ ، الشھوات فيھم ويخلق ، كلفوه ما خالف منھم ويوجد المالئكة من المعصية وقوع ينكر

 عدم على يدل ومما. يصح ولم بالسمع إال يدرك ال ئزالجا ھذا وقوع لكن ، العلماء الفضالء واألولياء األنبياء خوف ھذا ومن

 دوارة سبعة فيھا خلق خلقت لما السماء أن: " الخبر ففي ، السماء خلق حين الكواكب وھذه النجوم خلق تعالى هللا أن صحته

:  األنبياء[} َيْسَبُحونَ  َفلَكٍ  فِي َوُكلٌّ {:  تعالى هللا قول معنى وھذا". والقمر والشمس والزھرة وعطارد وبھرام والمشتري زحل

 فتنتنا، على تقدر ال:  عورة} لََنا َيْنَبِغي َكانَ  َما{:  المالئكة قول إن ثم ، آدم خلق قبل كانا قد وسھيال الزھرة أن بھذا فثبت]. 33

 ما كل عن نزھونالم وھم نزھناھم وقد ، أجمعين عليھم هللا صلوات الكرام المالئكة إلى نسبته ومن منه با نعوذ كفر وھذا

 .يصفون عما العزة رب ربك سبحان ، المفسرون ونقله ذكره

. وسليمان داود ھما:  أبزى ابن قال. الالم بكسر" الملكين: " والحسن والضحاك أبزى وابن عباس ابن قرأ:  عشرة السابعة

 على" ما" فـ ، ملكين ببابل كانا جانعل ھما:  الحسن وقال. العربي ابن القول ھذا وضعف ، نافية أيضا القول ھذا على" فما"

 ..نافية غير مفعولة القول ھذا

 وما العراق:  قيل ، األرض من قطر وھي ، والعجمة والتعريف للتأنيث ينصرف ال بابل} ِبَباِبلَ {:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة

 ھي:  قوم وقال. العين رأس إلى نصيبين من ھي:  قتادة وقال. وبابل الحيرة بين أنتم:  الكوفة ألھل مسعود ابن وقال. وااله

 .اعلم تعالى فا ، نھاوند جبل ھو:  قوم وقال. ضعيف وھذا:  عطية ابن قال. بالمغرب

 أراد لما تعالى هللا ألن به سمي:  وقيل. نمروذ صرح سقط حين بھا األلسن لتبلبل بذلك سمي:  فقيل ، ببابل تسميته في واختلف

. البالد في الريح تلك فرقتھم ثم ، بھا ألسنتھم هللا فبلبل ، بابل إلى اآلفاق من فحشرتھم ريحا بعث آدم يبن ألسنة بين يخالف أن

 أبي بن داود رواه ما وأحسنه البلبلة في قيل ما أخصر من:  عبدالبر بن عمر أبو وقال. الخليل معناه قال ، التفريق:  والبلبلة

 وسماھا قرية ابتنى الجودي أسفل إلى ھبط لما السالم عليه نوحا أن باسع ابن عن عكرمة عن أحمر بن علباء عن ھند

 .بعض عن بعضھم يفھم ال وكان ، العربي اللسان إحداھا ، لغة ثمانين على ألسنتھم تبلبلت وقد يوم ذات فأصبح ثمانين،
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 إنھا بيده نفسي فوالذي الدنيا اتقوا" : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال المازني بشر بن عبدهللا روى:  عشرة التاسعة

 فتدعوك ، فتنتھا وتكتمك ، بخدعھا تسحرك ألنھا منھما أسحر الدنيا كانت إنما:  علماؤنا قال" . وماروت ھاروت من ألسحر

 ؤيةر وبين بينك وتفرق ، تعالى هللا طاعة وبين بينك تفرق حتى ، والمنع لھا والجمع ، فيھا والتنافس عليھا التحارص إلى

 محبتھا الدنيا وسحر. ووعيده وعده وعن ، بحقوقه القيام وعن ، هللا عن بقلبك تأخذ ، منھما أسحر فالدنيا ، ورعايته الحق

 يعمي الشيء حبك" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ولھذا ، بقلبك تأخذ حتى الكاذبة بأمانيھا وتمنيك ، بشھواتھا وتلذذك

 ".ويصم

 ويجمع ،" ماروت" وكذا ، معرفة أعجمي ألنه ،" ھاروت" ينصرف ال} َوَماُروتَ  َھاُروتَ {:  تعالى لهقو:  عشرين الموفيه

 ھل تقدم وقد. فاعلم ، وطالوت جالوت ومثله ، وموار وموارتة ، وھوار ھوارتة:  ويقال ، طواغيت مثل ، ومواريت ھواريت

 وأن ، الملكين على أنزل والذي أي:  قال أنه عنه هللا ىرض علي عن وروي:  الزجاج قال. خالف ؟ غيرھما أو ملكان ھما

 ، والنظر اللغة أھل أكثر عليه الذي القول وھذا:  الزجاج قال. إليه دعاء تعليم ال السحر من إنذار تعليم الناس يعلمان الملكين

 أنزل والذي. وزوجه المرء بين لتفرقوا بكذا تحتالوا وال ، كذا تفعلوا ال:  لھم فيقوالن النھي على الناس يعلمان أنھما ومعناه

ْمَنا َولََقدْ {:  قال كما ، يعلمان بمعنى" يعلمان" فـ ، كذا تعملوا ال:  للناس قوال كأنه ، النھي ھو عليھما  .أكرمنا أي} آَدمَ  َبِني َكرَّ

 نصب} َيقُوال َحتَّى{. أحدا يعلمان وما:  والتقدير ، للتوكيد زائدة" من"} أََحدٍ  ِمنْ  ُيَعلَِّمانِ  َوَما{:  تعالى قوله:  والعشرون الحادية

 وفي. وماروت لھاروت" يعلمان" في والضمير المعجمة بالعين" عتى" وثقيف ھذيل ولغة ؛ النون منه حذفت فلذلك بحتى

 وقد ، يعلِْمان بمعنى" يعلمان" فـ ، التعليم من ال اإلعالم من أنه:  الثاني. التعليم من بابه على أنه:  أحدھما ، قوالن" يعلمان"

 :  مالك بن كعب قال. األنباري وابن األعرابي ابن ذكره ، أعلم بمعنى تعلم العرب كالم في جاء

 باليد كاألخذ منك وعيدا وأن...  مدركي أنك هللا رسول تعلم

 :  القطامي وقال

 انقشاعا الغي لذلك وأن...  رشدا الغي بعد أن تعلم

 :  زھير وقال

 تنسلك أين وانظر بذرعك فاقدر...  قسما ذا هللا لعمر ھا تعلمن

 :  آخر وقال

 الثبور وھو متطير على...  إال طير ال أنه تعلم

َما{  فرقة وقالت ، السحر بتعليم فرقة قالت} َتْكفُرْ  َفال{. فتنتھا كتمت حين منھما أسحر الدنيا كانت بفتنتھما أنبأ لما} فِْتَنةٌ  َنْحنُ  إِنَّ

 .ضالله تحققا قد لمن يقوالنه إنما ألنھما ، استھزاء أنه لمھدويا وحكى. باستعماله
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 ھو:  وقيل. } َفَيُكونُ  ُكنْ { ومثله قال ، يتعلمون فھم التقدير:  سيبويه قال} ِمْنُھَما َفَيَتَعلَُّمونَ {:  تعالى قوله:  والعشرون الثانية

 وقال. التعليم في اإليجاب فمضمنه النافية ما عليه دخلت وإن} َمانِ ُيَعلِّ  َوَما{:  قوله ألن ،} ُيَعلَِّمانِ  َما{ موضع على معطوف

ْحرَ  النَّاسَ  ُيَعلُِّمونَ {:  قوله على مردودة ھي:  الفراء َما{ بقول متصلة" فيتعلمون" ويكون ، فيتعلمون} السِّ  فيأتون} فِْتَنةٌ  َنْحنُ  إِنَّ

 فيه، فبل الرماد ھذا ائت:  له قاال يرجع أن أبى فإن ، تكفر فال فتنة ننح إنما:  جاءھما لمن يقوالن كانا:  السدي قال. فيتعلمون

 فإذا ، الكفر وھو أذنيه في فيدخل أسود دخان منه يخرج ثم ، اإليمان وھو ، السماء إلى يسطع نور منه خرج فيه بال فإذا

 أكثر على يقدر ليس الساحر أن إلى اءالعلم من طائفة ذھبت.وزوجه المرء بين به يفرقون ما علماه ذلك من رآه بما أخبرھما

 ذلك من أكثر على يقدر كان فلو ، تعليمه في والغاية للسحر الذم معرض في ذلك ذكر هللا ألن ، التفرقة من عنه هللا أخبر مما

 رورالش وبإلقاء والبغض بالحب ، القلوب في تأثير له السحر أن ينكر وال ، األغلب على خرج ذلك:  طائفة وقالت. لذكره

 مدرك ذلك وكل ، األسقام وعظيم اآلالم بإدخال وذلك ، وقلبه المرء بين ويحول ، وزوجه المرء بين الساحر يفرق حتى

 .هللا والحمد ، ھذا تقدم وقد ، معاندة وإنكاره بالمشاھدة

ينَ  ُھمْ  َوَما{:  تعالى قوله:  والعشرون الثالثة  ، اليھود إلى وقيل. السحرة إلى إشارة ،" ھم ما"} هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ  أََحدٍ  ِمنْ  ِبهِ  ِبَضارِّ

 ألنه ، بأمره ال وقضائه بإرادته" هللا بإذن إال. "زائدة ومن ، أحدا أي" أحد من. "بالسحر أي" به بضارين. "الشياطين إلى وقيل

 إسحاق أبي وقول:  النحاس قال. هللا بعلم إال" هللا بإذن إال: " الزجاج وقال. بھا الخلق على ويقضي بالفحشاء يأمر ال تعالى

 يفعلونه وظلوا وبينه بينھم فيما يحل لم لما ولكن. أذنا أذنت وقد ، أذن العلم في يقال إنما ألنه ، غلط هللا بعلم إال" هللا بإذن إال"

 .مجازا أباحه كأنه كان

ُھمْ  َما َوَيَتَعلَُّمونَ {:  تعالى قوله:  والعشرون الرابعة  يضرھم:  وقيل. الدنيا في قليال نفعا بھا أخذوا وإن اآلخرة يف يريه} َيُضرُّ

. السحر شؤم ويلحقه ، ويزجر يؤدب ألنه ، عليه عثر إذا الدنيا في الساحر على يعود والتفريق السحر ضرر ألن ، الدنيا في

 رفع" من" وموضع. أيضا للتوكيد ھيو ، يمين الم} اْشَتَراهُ  لََمنِ {. توكيد الم" علموا ولقد. "معانيھا لتقدم بين اآلي وباقي

 ھذا ليس:  الزجاج وقال. للمجازاة ھي. الفراء وقال. الذي بمعنى" من"و. بعدھا فيعمل الالم قبل ما يعمل ال ألنه ، باالبتداء

 له ما روالتقدي ، زائدة" من"} َخالقٍ  ِمنْ {. عقل له ما جاءك لمن ، علمت لقد:  تقول كما ، الذي بمعنى" من"و ، شرط بموضع

 بقوله واستدلوا ، الواجب في زائدة تكون:  الكوفيون وقال. البصريين قول ھذا ، الواجب في تزاد وال ، خالق اآلخرة في

 أنه إال ، اللغة أھل عند ھو وكذلك:  الزجاج قال. مجاھد قاله ، النصيب:  والخالق] 4:  نوح[} ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ {:  تعالى

 أنھم فأخبر} َخالقٍ  ِمنْ  اآْلِخَرةِ  فِي لَهُ  َما اْشَتَراهُ  لََمنِ  َعلُِموا َولََقدْ {:  تعالى قوله عن وسئل. الخير من للنصيب إال يستعمل يكاد ال

 قطرب قول وھو فالجواب ، يعلمون ال أنھم فأخبر} َيْعلَُمونَ  َكاُنوا لَوْ  أَْنفَُسُھمْ  ِبهِ  َشَرْوا َما َولَِبْئسَ {:  قال ثم ؛ علموا قد

 الزجاج قال. يعلمون ال الذين اإلنس ھم - باعوھا أي - أنفسھم شروا والذين ، الشياطين يعلمون الذين يكون أن: واألخفش

:  يقال كما" علموا: " وقال. يعلموا بأن أولى ألنھما ، للملكين" علموا ولقد" يكون أن عندي األجود:  سليمان بن علي وقال

:  له يقال من محل في فدخلوا أي" يعلمون كانوا لو: " قيل ولكن ، اليھود علماء علموا الذين:  لزجاجا وقال. قاموا الزيدان

 .بالسحر عملوا الذين من واسترشدوا بعلمھم العمل تركوا ألنھم ، بعالم لست
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ُھمْ  َولَوْ { 103:  اآلية َقْوا آَمُنوا أَنَّ ِ  ِعْندِ  ِمنْ  لََمُثوَبةٌ  َواتَّ  }َيْعلَُمونَ  َكاُنوا وْ لَ  َخْيرٌ  هللاَّ

ُھمْ  َولَوْ {:  تعالى قوله َقْوا آَمُنوا أَنَّ ُھمْ  َولَوْ { جواب وھي ، الثواب المثوبة} لََمُثوَبةٌ {. السحر اتقوا أي} َواتَّ  قال. قوم عند} آَمُنوا أَنَّ

" أنھم ولو: " قوله من" أن" وموضع. ألثيبوا والمعنى ، المعنى في ولكن اللفظ في جواب ھنا" لو" لـ ليس:  سعيد األخفش

 له بد ال كان إذ الشرط حروف بمنزلة ألنھا ، مضمرا أو ظاھرا الفعل إال يليھا ال" لو" ألن ، إيمانھم وقع لو أي ، رفع موضع

 الماضي تقلب أن كلھا المجازاة حروف سبيل ألن" لو" بـ يجاز لم وإنما :  يزيد بن محمد قال. فعل يليه" أن"و ، جواب من

 .بھا يجازى أن يجز لم" لو" في ھذا يكن لم فلما ، المستقبل معنى إلى

َھا َيا{ 104:  اآلية  }أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ  َواْسَمُعوا اْنُظْرَنا َوقُولُوا َراِعَنا َتقُولُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 :  مسائل خمس فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله:  األولى  مثل عن المسلمين نھي والمقصود اليھود جھاالت من آخر شيئا ذكر} َراِعَنا َتقُولُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 وارقبنا ، ولنحفظك احفظنا أي ، هللا رعاك من فتكون ، اثنين من المفاعلة ألن ، ولنرعك أرعنا اللغة في" راعنا" وحقيقة. ذلك

 يتخيروا أن المؤمنين فأمر ، جفاء بھذا المخاطبة وفي. لكالمنا معكس فرغ أي ، سمعك أرعنا من يكون أن ويجوز. ولنرقبك

 جھة على. راعنا:  وسلم عليه هللا صلى للنبي يقولون المسلمون كان:  عباس ابن قال. أرقھا المعاني ومن أحسنھا األلفاظ من

 كنا:  وقالوا فاغتنموھا ، سمعت ال سمعا أي ، سبا اليھود بلسان ھذا وكان ، إلينا التفت أي -  المراعاة من - والرغبة الطلب

 معاذ بن سعد فسمعھا ، بينھم فيما ويضحكون وسلم عليه هللا صلى النبي بھا يخاطبون فكانوا ، جھرا نسبه فاآلن سرا نسبه

 عنقه، بنألضر وسلم عليه هللا صلى للنبي يقولھا منكم رجل من سمعتھا لئن! هللا لعنة عليكم:  لليھود فقال ، لغتھم يعرف وكان

 .فيه الفاسد المعنى وتقصد اللفظ في اليھود بھا تقتدي لئال عنھا ونھوا ، اآلية فنزلت ؟ تقولونھا أولستم:  فقالوا

 ھذا من ويخرج ، والغض للتنقيص التعريض فيھا التي المحتملة األلفاظ تجنب على] أحدھما: [ دليالن اآلية ھذه في:  الثانية

 للقذف محتمل التعريض:  قالوا حين وأصحابھما والشافعي حنيفة ألبي خالفا عندنا الحد يوجب وذلك ، بالتعريض القذف فھم

 .تعالى هللا شاء إن ، ھذا بيان" النور" في وسيأتي. بالشبھة يسقط مما والحد ، وغيره

 ھذا على دل وقد ، هعن رواية في حنبل بن وأحمد وأصحابه مالك مذھب وھو وحمايتھا الذرائع بسد التمسك] الثاني الدليل[

 فھذه الكتاب أما. ممنوع في الوقوع ارتكابه من يخاف لنفسه ممنوع غير أمر عن عبارة والذريعة. والسنة الكتاب األصل

 ألنه ، اللفظ ذلك إطالق من منع منھم ذلك هللا علم فلما ، بلغتھم سب وھي ذلك يقولون كانوا اليھود أن بھا التمسك ووجه اآلية،

َ  َفَيُسبُّوا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوال{:  تعالى وقوله ، للسب ذريعة  سب من فمنع] 108:  األنعام[} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َعْدواً  هللاَّ

 ، اآلية] 163:  األعراف[} رِ اْلَبحْ  َحاِضَرةَ  َكاَنتْ  الَِّتي اْلَقْرَيةِ  َعنِ  َواْسأَْلُھمْ { :  تعالى وقوله ، ذلك بمثل مقابلتھم مخافة آلھتھم

 يوم عليھا فسدوا ، ظاھرة أي ، شرعا السبت يوم تأتيھم الحيتان فكانت ، السبت يوم في الصيد وتعالى تبارك عليھم فحرم

 عن التحذير معنى ذلك لنا هللا وذكر ، وخنازير قردة هللا فمسخھم ، لالصطياد ذريعة السد وكان ، األحد يوم وأخذوھا السبت

َجَرةَ  َھِذهِ  َتْقَرَبا َوال{:  وحواء آلدم تعالى وقوله ، ذلك  ، صحيحة ثابتة كثيرة فأحاديث السنة وأما. تقدم وقد] 35:  البقرة[} الشَّ

 فذكرتا[ تصاوير فيھا بالحبشة رأياھا كنيسة ذكرتا عنھن هللا رضي سلمة وأم حبيبة أم أن عنھا هللا رضي عائشة حديث منھا
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 فمات الصالح الرجل فيھم كان إذا أولئك إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، وسلم عليه هللا لىص هللا لرسول] ذلك

 ففعل:  علماؤنا قال. ومسلم البخاري أخرجه" . هللا عند الخلق شرار أولئك الصور تلك فيه وصوروا مسجدا قبره على بنوا

 ، قبورھم عند وجل عز هللا ويعبدون كاجتھادھم فيجتھدون الصالحة الھمأحو ويتذكروا الصور تلك برؤية ليتأنسوا أوائلھم ذلك

 كانوا وأجدادكم آباءكم أن الشيطان لھم ووسوس ، أغراضھم جھلوا خلوف بعدھم من خلف أنھم ثم ، أزمان بذلك لھم فمضت

 وسد ، ذلك فعل من على الوعيدو النكير وشدد ، ذلك مثل عن وسلم عليه هللا صلى النبي فحذر ، فعبدوھا الصورة ھذه يعبدون

 تجعل ال اللھم: " وقال" مساجد وصالحيھم أنبيائھم قبور اتخذوا قوم على هللا غضب اشتد: " فقال ذلك إلى المؤدية الذرائع

 والحرام بّين الحالل: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال بشير بن النعمان عن مسلم وروى" . يعبد وثنا قبري

 يرعى كالراعي الحرام في وقع الشبھات في وقع ومن وعرضه لدينه استبرأ الشبھات اتقى فمن متشابھات أمور وبينھما بين

. للذريعة سدا وذلك ، المحرمات في الوقوع مخافة الشبھات على اإلقدام من فمنع ، الحديث" فيه يقع أن يوشك الحمى حول

 هللا صلى وقال". البأس به مما حذرا به بأس ال ما يدع حتى المتقين من يكون أن دالعب يبلغ ال: " وسلم عليه هللا صلى وقال

 الرجل أبا يسب نعم: " قال ؟ والديه الرجل يشتم وھل هللا رسول يا:  قالوا" والديه الرجل شتم الكبائر من إن: " وسلم عليه

 بالعينة تبايعتم إذا: " وسلم عليه هللا صلى وقال .اآلباء كسب اآلباء لسب التعرض فجعل" . أمه فيسب أمه ويسب أباه فيسب

 عبيد أبو وقال" . دينكم إلى ترجعوا حتى منكم ينزعه ال ذال عليكم هللا سلط الجھاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر أذناب وأخذتم

. به باعھا الذي الثمن من بأقل منه يشتريھا ثم ، مسمى أجل إلى معلوم بثمن سلعة رجل من الرجل يبيع أن ھو العينة:  الھروي

 إلى اشتراه مما أكثر بثمن العينة طالب من باعھا ثم وقبضھا معلوم بثمن آخر من سلعة العينة طالب بحضرة اشترى فإن:  قال

 عند جائز وھو ، األولى من أھون وھي ، عينة أيضا فھذه الثمن من بأقل بالنقد األول البائع من المشتري باعھا ثم مسمى أجل

 بعين ليبيعھا يشتريھا إنما والمشتري الحاضر المال ھو العين ألن وذلك ، العينة لصاحب النقد لحصول عينة وسميت. مبعضھ

 من باعت أنھا عنھا هللا رضي لعائشة ذكرت األرقم بن لزيد ولد أم أن مالك عن وھب ابن وروى. فوره من إليه يصل حاضر

 أنه زيدا أبلغي! اشتريت ما وبئس ، شريت ما بئس:  عائشة فقالت ، نقدا بستمائة منه ابتاعته ثم العطاء إلى بثمانمائة عبدا زيد

 إلى يتوصل ال األعمال إبطال ألن ، بالرأي يقال ال ھذا ومثل. يتب لم إن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع جھاده أبطل قد

:  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال. وسلم عليه هللا وسلم عليه هللا صلى النبي إلى مرفوع أنه فثبت ، بالوحي إال معرفتھا

 .حريزة بينھما بدراھم دراھم عن عنھما هللا رضي عباس ابن ونھى. والريبة الربا دعوا

. وغيرھا البيوع في المسائل من وغيره اآلجال كتاب المالكية بنى وعليه ، الذرائع سد على لنا التي األدلة ھي فھذه:  قلت

. الظنون على ال الظواھر على األشياء وأصل:  قالوا ، مستقلة مختلفة عقود عندھم ذلك ألن. اآلجال كتاب فعيةالشا عند وليس

 .فاعلمه ، بعينه الربا ھو وھذا ، منھا بأكثر دراھم إلى بھا ليتوصل محللة السلعة جعلوا والمالكية

 وھو ، القول من ھجرا أي:  وقال. منونة" راعنا" الحسن وقرأ. قدمت ما على ، التحريم يقتضي نھي} َراِعَنا َتقُولُوا ال{:  الثالثة

 ، رعن:  الجبل من نتأ لما يقال ،" راعونا" واألعمش حبيش بن زر وقرأ. رعونة تقولوا ال أي ، بالقول ونصبه مصدر

 ابن وقال. اسالنح عن ، مجتمعا عقله وليس الحجج متفرق أي ، أرعن رجل وكذا. متفرق أي أرعن وجيش. أرعن والجبل
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 ، الجبل برعن تشبه ألنھا رعناء البصرة وسميت. رعناء والمرأة. أھوج أي ، أرعن فھو رعنا يرعن الرجل رعن:  فارس

 :  للفرزدق وأنشد ، ذلك دريد ابن قال

 وطنا لي الرعناء البصرة كانت ما...  له والرجاء عمرو عتبة ابن لوال

 ، إلينا وانظر علينا أقبل:  والمعنى ، باإلجالل وسلم عليه هللا صلى يخاطبوه أن أمروا} ُظْرَناانْ  َوقُولُوا{:  تعالى قوله:  الرابعة

 :  قال كما ، التعدية حرف فحذف

 الظباء األراك ينظر كما ن...  ينظر والحسن الجمال ظاھرات

 :  قال ، ابن وتأن انتظرنا المعنى:  وقيل. لنا وبين فھمنا المعنى:  مجاھد وقال. األراك إلى أي

 جندب أم لدى ينفعني الدھر من...  ساعة تنظراني إن فإنكما

 وقرأ. اليھود تعلق وزال للمؤمنين اللفظة فبدلت ، راعنا معنى ھو وھذا ، الحال بتدبر المقترن العين نظر استدعاء والظاھر

 :  الشاعر قال ، منك ونتلقى نكع نفھم حتى وأمھلنا أخرنا بمعنى ، الظاء وكسر األلف بقطع" انظرنا" وغيره األعمش

 اليقينا نخبرك وانظرنا...  علينا تعجل فال ھند أبا

 الطاعة ضمنه في الذي السمع على حض ، وعز جل وأمر نھى لما} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ  َواْسَمُعوا{:  تعالى قوله:  الخامسة

 .أليما عذابا فكفر أمره خالف لمن أن واعلم

لَ  أَنْ  اْلُمْشِرِكينَ  َوال اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  َما{ 105:  اآلية ُكمْ  ِمنْ  َخْيرٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  ُيَنزَّ ُ  َربِّ  َمنْ  بَِرْحَمتِهِ  َيْخَتصُّ  َوهللاَّ
ُ  َيَشاءُ   }اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

:  ويجوز". أھل" على معطوف} اْلُمْشِرِكينَ  َوال اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ {. تقدم وقد ، يتمنى ما أي} َيَودُّ  َما{:  تعالى قوله

لَ  أَنْ {. النحاس قاله ، الذين على تعطفه ، المشركون وال " أن"و. فاعله يسم لم ما اسم" خير" ، زائدة" من"} َخْيرٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  ُيَنزَّ

 .ينزل بأن أي ، نصب موضع في

ُ {:  تعالى لهقو  بھا خص ، بنبوته أي" برحمته يختص: " عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال} َيَشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمِتهِ  َيْخَتصُّ  َوهللاَّ

 هللا منحھا قد التي أنواعھا لجميع عامة اآلية ھذه في الرحمة:  وقيل. القرآن الرحمة:  قوم وقال. وسلم عليه هللا صلى محمدا

:  لعباده هللا ورحمة. فارس ابن قال ، بمعنى والرحمة والمرحمة والرحم. رق إذا يرحم رحم:  يقال ، وحديثا قديما عباده

 .لھم وعفوه عليھم إنعامه

ُ {:  تعالى قوله  .صاحب بمعنى" ذو"} اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ
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َ  أَنَّ  َتْعلَمْ  أَلَمْ  ِمْثلَِھا أَوْ  ِمْنَھا رٍ بَِخيْ  َنأْتِ  ُنْنِسَھا أَوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما{ 106:  اآلية  }َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 :  مسألة عشرة خمس فيھا

 حذف" ننسأھا" قرأ ومن. للجزم الياء وحذفت" ننسخ" على عطف" ننسھا"} ُنْنِسَھا أَوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما{:  تعالى قوله:  األولى

 حسدوا لما اليھود أن وسببھا. األحكام في عظمى آية وھذه ، الشرط جواب} َنأْتِ {. معناه وسيأتي ، للجزم الھمزة من الضمة

 كان فما ، عنه ينھاھم ثم بشيء أصحابه يأمر محمدا إن:  وقالوا ، بذلك اإلسالم في وطعنوا الكعبة إلى التوجه في المسلمين

ْلَنا َوإَِذا{:  هللا زلفأن ، بعضا بعضه يناقض ولھذا ، جھته من إال القرآن ھذا  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما{ وأنزل] 101 النحل[} آَيةٍ  َمَكانَ  آَيةً  َبدَّ

 }آَيةٍ 

 يترتب لما ، األغبياء الجھلة إال ينكره وال ، العلماء معرفته عن يستغني ال ، عظيمة وفائدته أكيدة الباب ھذا معرفة:  الثانية

 فإذا المسجد عنه هللا رضي علي دخل:  قال البختري أبو روى. الحرام من لالحال ومعرفة ، األحكام في النوازل من عليه

 فالن ابن فالن أنا يقول لكنه! الناس يذكر برجل ليس:  فقال ، الناس يذكر رجل:  قالوا ؟ ھذا ما:  فقال ، الناس يخوف رجل

 رواية وفي. فيه تذكر وال مسجدنا من فاخرج : قال ، ال:  فقال!  ؟ المنسوخ من الناسخ أتعرف:  فقال إليه فأرسل ، فاعرفوني

 .عنھما هللا رضي عباس ابن عن ومثله!. وأھلكت ھلكت:  قال ، ال:  قال ؟ والمنسوخ الناسخ أعلمت:  أخرى

 :  وجھين على العرب كالم في النسخ:  الثالثة

 العزة بيت إلى وإنزاله المحفوظ اللوح من أعني ، منسوخا كله القرآن يكون ھذا وعلى. آخر من كتاب كنقل ، النقل] أحدھما[

ا{:  تعالى قوله ومنه ، اآلية ھذه في له مدخل ال وھذا ، الدنيا السماء في  أي] 29:  الجاثية[} َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما َنْسَتْنِسخُ  ُكنَّا إِنَّ

 .وإثباته بنسخه نأمر

 :  ضربين على اللغة في منقسم وھو ، ھنا المقصود وھو ، واإلزالة اإلبطال:  الثاني

: تعالى قوله معنى وھو ، محله وحلت أذھبته إذا الظل الشمس نسخت ومنه ، مقامه آخر وإقامة وزواله الشيء إبطال:  أحدھما

 ، حال إلى لحا من تحولت أي" تناسخت إال قط نبوة تكن لم: " مسلم صحيح وفي. } ِمْنَھا بَِخْيرٍ  َنأْتِ  ُنْنِسَھا أَوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما{

 ، غيره بحادث تنسخه ثم به يعمل قبل من كان أمرا تزيل أن والنسخ ، الكتاب نسخ النسخ:  فارس ابن قال. األمة أمر يعني

 وتناسخ. الشباب والشيب ، الظل الشمس انتسخت:  يقال ، انتسخه فقد شيئا خلف شيء وكل. بأخرى ينسخ ثم بأمر تنزل كاآلية

 والقرون األزمنة تناسخ وكذلك ، يقسم لم قائم الميراث وأصل ورثة بعد ورثة تموت أن:  الورثة

ُ  َفَيْنَسخُ { تعالى قوله المعنى ھذا ومن ، األثر الريح نسخت:  كقولھم ، مقامه آخر يقوم أن دون الشيء إزالة:  الثاني  ُيْلقِي َما هللاَّ

ْيَطانُ   .بدله حفالمص في يثبت وال يتلى فال يزيله أي] 52:  الحج[} الشَّ

 .تكتب وال تتلى فال فترفع السورة وسلم عليه هللا صلى النبي على ينزل كان قد الثاني النسخ ھذا أن عبيد أبو وزعم
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 ، الطول في البقرة سورة تعدل كانت" األحزاب" سورة أن عنھما هللا رضي وعائشة كعب بن أبي عن روي ما ومنه:  قلت

 حدثنا داود بن نصر حدثنا أبي حدثنا األنباري بكر أبو ذكره ما ھذا على يدل ومما. تعالى هللا شاء إن ھناك مبينا يأتي ما على

 في حنيف بن سھل بن أمامة أبو حدثني:  قال شھاب ابن عن وعقيل يونس عن الليث عن صالح بن عبدهللا حدثنا عبيد أبو

 شيء على يقدر فلم آخر وقام ، منھا شيء على قدري فلم القرآن من سورة ليقرأ الليل من قام رجال أن المسيب بن سعيد مجلس

 على أقدر فلم القرآن من سورة ألقرأ هللا رسول يا الليلة قمت:  أحدھم فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على فغدوا ، منھا

 هللا رسول فقال ، هللا رسول يا ككذل وهللا وأنا:  فقال اآلخر فقام ، هللا رسول يا كذلك وهللا وأنا:  فقال اآلخر فقام ، منھا شيء

 فال أمامة أبو به يحدث ما يسمع المسيب بن وسعيد:  الروايات إحدى وفي" . البارحة هللا نسخ مما إنھا: " وسلم عليه هللا صلى

 .ينكره

 في هوقوع على السابق السلف بإجماع محجوجون وھم ، جوازه المتأخرين لإلسالم المنتمين من طوائف أنكرت:  الرابعة

 السالم عليه لنوح قال تعالى هللا أن بزعمھم توراتھم في جاء بما محجوجون وھم ، اليھود من طوائف أيضا وأنكرته. الشريعة

. تأكلوه فال الدم خال ما ، العشب كنبات لكم ذلك وأطلقت ، ولذريتك لك مأكال دابة كل جعلت قد إني:  السفينة من خروجه عند

 هللا حرم وقد ، األخت من األخ يزوج السالم عليه آدم كان وبما ، الحيوان من كثيرا إسرائيل يبن وعلى موسى على حرم ثم

 بني أمر موسى وبأن ، تذبحه ال:  له قال ثم ابنه بذبح أمر الخليل إبراھيم وبأن ، غيره وعلى السالم عليه موسى على ذلك

 بعد بھا تعبد ثم ، بعثه قبل بھا متعبد غير نبوته وبأن ، عنھم فالسي برفع أمرھم ثم ، العجل منھم عبد من يقتلوا أن إسرائيل

 المصلحة، من لضرب ، حكم إلى وحكم ، عبادة إلى عبادة من العباد نقل ھو بل البداء باب من ھذا وليس. ذلك غير إلى ، ذلك

 كان وإنما ، والدنيوية الدينية خلقال مصالح بھا قصد األنبياء شرائع أن العقالء بين خالف وال. مملكته وكمال لحكمته إظھارا

 المراعي كالطبيب ، المصالح تبدل بحسب خطاباته تتبدل فإنما بذلك العالم وأما ، األمور بمآل عالما يكن لم لو البداء يلزم

 ذلك فإن ، تتغير ال وإرادته وعلمه ، يتبدل فخطابه ، ھو إال إله ال ، وإرادته بمشيئته خليقته في ذلك فراعى ، العليل أحوال

 تعالى هللا جھة في محال

 تحويل النسخ أن والبداء النسخ بين والفرق:  النحاس قال. فضلوا يجوزوه لم ولذلك ، واحدا شيئا والبداء النسخ اليھود وجعلت

 إلى مضا:  كقولك ، عليه عزم ما ترك فھو البداء وأما. فيحلل حراما كان أو ، فيحرم حالال كان قد شيء إلى شيء من العبادة

 ازرع:  قلت إن وكذلك. لنقصانھم البشر يلحق وھذا ، األول القول عن العدول لك فيبدو ، إليه تمض ال تقول ثم ، اليوم فالن

 .البداء فھو ، تفعل ال:  قلت ثم ، السنة ھذه في كذا

 قد كما ، النسخ يقع به إذ ، تجوزا ناسخا الشرعي الخطاب ويسمى ، تعالى هللا ھو الحقيقة على الناسخ أن اعلم:  الخامسة

 ھو عنه والمنسوخ ، المزال ھو فالمنسوخ ، عاشوراء لصوم ناسخ رمضان صوم:  فيقال ، ناسخا فيه المحكوم فيسمى يتجوز

 .المكلف وھو ، المزالة بالعبادة المتعبد

 الشرعي الحكم من استقر قد ما الةإز أنه السنة أھل من الحذاق عليه فالذي ، الناسخ حد في أئمتنا عبارات اختلفت:  السادسة

 معنى على فحافظا ، ثابتا السابق لكان لواله:  وزادا ، بكر أبو والقاضي عبدالوھاب القاضي حده ھكذا ، متراخيا وارد بخطاب
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 لظاھروا النص من الداللة وجوه ليعم الخطاب وذكر ، العقلي الحكم من وتحرزا ، واإلزالة الرفع بمعنى ھو إذ ، اللغوي النسخ

 لكان به اتصل لو ألنه ، بالتراخي وقيدا. بھما وال فيھما النسخ يتصور ال إذ ، واإلجماع القياس وليخرج ، وغيره والمفھوم

 .تقم ال قم:  كقولك ، أوله يرفع الكالم آخر يكون أو ، ناسخا ال الحكم لغاية بيانا

 مثل أن على الدال الخطاب بأنه المعتزلة تقوله كما ، مثله ال سهنف الثابت الحكم ھو السنة أھل أئمتنا عند المنسوخ:  السابعة

 نفسية صفة الحسن وأن ، مراده األوامر أن في مذھبھم ذلك إلى قادھم والذي. زائل المتقدم بالنص يستقبل فيما الثابت الحكم

 .كتبھم في علماؤنا أبطله قد وھذا ، حسن هللا ومراد ، للحسن

 والخبر ، والنواھي باألوامر مختص ھو إنما النسخ أن على فالجمھور ، النسخ يدخلھا ھل األخبار في علماؤنا اختلف:  الثامنة

 َوِمنْ {:  تعالى كقوله ، نسخه جاز شرعيا حكما تضمن إذا الخبر إن:  وقيل. تعالى هللا على الكذب الستحالة النسخ يدخله ال

 .تعالى هللا شاء إن فيه القول يأتي وھناك]. 67:  النحل[} َسَكراً  ْنهُ مِ  َتتَِّخُذونَ  َواألَْعَنابِ  النَِّخيلِ  َثَمَراتِ 

 لشيء العموم تناول ثبت ولو ، قط العموم يتناول لم المخصص ألن ، به وليس نسخ أنه يوھم العموم من التخصيص:  التاسعة

 .ومجازا توسعا نسخا خصيصالت على يطلقون والمتقدمون ، تخصيصا ال نسخا لكان العموم عن الشيء ذلك أخرج ثم ما

 ذلك فيرتفع آخر موضع في تقييدھا ويرد ، واالستغراق اإلطالق ظاھرھا أخبار الشرع في يرد قد أنه اعلم:  العاشرة

اعِ  َدْعَوةَ  أُِجيبُ  َقِريبٌ  َفإِنِّي َعنِّي ِعَباِدي َسأَلَكَ  َوإَِذا{:  تعالى كقوله اإلطالق،  ظاھره الحكم فھذا]. 186:  البقرة[} َدَعانِ  إَِذا الدَّ

:  األنعام[} َشاءَ  إِنْ  إِلَْيهِ  َتْدُعونَ  َما َفَيْكِشفُ { كقوله ، آخر موضع في قيده ما جاء قد لكن ، حال كل على داع كل إجابة عن خبر

 سيأتيو. والتقييد اإلطالق باب من ھو بل ، كذلك وليس األخبار في النسخ باب من ھذا أن عنده بصيرة ال من يظن فقد]. 41

 .تعالى هللا شاء إن موضعھا في بيان زيادة المسألة لھذه

 ويجوز. الثنين بالثبوت لعشرة الثبوت كنسخ ، األخف إلى األثقل نسخ جائز:  تعالى هللا رحمھم علماؤنا قال:  عشرة الحادية

 المثل وينسخ. الصيام آية في بيانه يأتي ما على ، برمضان المعدودة واأليام عاشوراء يوم كنسخ ، األثقل إلى األخف نسخ

 العبارة وھذه ، بالعبارة والسنة. بالقرآن القرآن وينسخ. النجوى كصدقة بدل إلى ال الشيء وينسخ. كالقبلة ، وخفة ثقال بمثله

 ودموج وذلك ، بالسنة ينسخ القرآن أن على األئمة وحذاق. الواحد بخبر الواحد خبر وينسخ. القطعي المتواتر الخبر بھا يراد

 ، أصح واألول  ، المالكي الفرج وأبو الشافعي ذلك وأبى. مالك مسائل ظاھر وھو" . لوارث وصية ال: " السالم عليه قوله في

 ، يرجم الذي الثيب عن الزنى حد في ساقط الجلد فإن وأيضا. األسماء في اختلفت وإن عنده ومن تعالى هللا حكم الكل أن بدليل

 موجود وذلك بالقرآن تنسخ السنة أن على أيضا والحذاق. بين ھذا ، وسلم عليه هللا صلى النبي علف السنة إال لذلك مسقط وال

] 10:  الممتحنة[} اْلُكفَّارِ  إِلَى َتْرِجُعوُھنَّ  َفال{:  تعالى قوله وفي. تعالى هللا كتاب في تكن لم الشام إلى الصالة فإن ، القبلة في

 ، عقال الواحد بخبر القرآن نسخ تجويز على والحذاق. لقريش وسلم عليه هللا صلى النبي بصلح كان إنما رجوعھن فإن

 وال. قوم ذلك وأبى ، بيانه يأتي ما على ، قباء مسجد نازلة في وقوعه إلى وغيره المعالي أبو فذھب ، شرعا وقع ھل واختلفوا

 موته بعد وأما ، وسلم عليه هللا صلى نبيال مدة في كله وھذا. نصا يخالف أال القياس شروط من إذ ، بقياس نص نسخ يصح

 فإذا ، الوحي انقطاع بعد انعقاده إذ به ينسخ وال ينسخ ال اإلجماع كان ولھذا ، نسخ ال أنه األمة فأجمعت الشريعة واستقرار
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 ، به لعملا متروك المخالف النص ذلك وأن ، نحن نعلمه ال ناسخ نص إلى استند اإلجماع أن فيعلم نصا يخالف إجماعا وجدنا

 نسخ باب من ويكون ، نفيس فإنه ھذا فتأمل ، تتلى القرآن في السنة عدة آية كما ، ويروى يقرأ سنة وبقي نسخ مقتضاه وأن

 قول ومنه ، معا والحكم التالوة تنسخ وقد. الرجم كآية الحكم دون التالوة تنسخ وقد. النجوى صدقة ومثله ، التالوة دون الحكم

 .كثير ومثله" كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا ال" نقرأ كنا:  هعن هللا رضي الصديق

 نسخ جواز على والحذاق. القبلة تحويل في بيانه يأتي كما ، األول بالحكم متعبد فھو الناسخ يبلغه لم من أن الحذاق عليه والذي

" اإلسراء" في بيانه يأتي ما على ، بخمس فعلھا قبل صالة خمسين فرض وفي ، الذبيح قصة في موجود وھو ، فعله قبل الحكم

 .تعالى هللا شاء إن ،" الصافات"و

 زيارة عن نھيتكم كنت: "  السالم عليه كقوله ، عليه يدل ما اللفظ في يكون أن - منھا ، طرق الناسخ لمعرفة:  عشر الثانية

 أن -  ومنھا. ونحوه" مسكرا بواتشر أال غير وعاء كل في فاشربوا األدم ظروف في إال األشربة عن ونھيتكم فزوروھا القبور

 -  ومنھا. بكذا كذا حكم نسخ:  يقول أو. قبله معلوما المنسوخ وكان ، الخندق عام سمعت:  يقول أن مثل ، التاريخ الراوي يذكر

 راقتص لمن فيه ما على منه نبھنا ، الفقه أصول في مبسوط الباب وھذا. متقدم ناسخة وأن منسوخ أنه حكم على األمة تجمع أن

 .للھداية الموفق وهللا ، كفاية

 آية حكم من نرفع ما:  معنى على المستعمل الظاھر وھو ، نسخ من ، النون بفتح" ننسخ ما" الجمھور قرأ:  عشرة الثالثة

 "ننسخ" عامر ابن وقرأ. ذكرناه ما على ، وتالوتھا آية حكم من نرفع ما:  المعنى يكون أن ويحتمل. تقدم كما ، تالوتھا ونبقي

 ، لغة ليست:  علي أبو الفارسي وقال:  غلط ھو:  حاتم أبو قال. منسوخا وجدته معنى على ، الكتاب أنسخت من ، النون بضم

 وجدته بمعنى ، وأبخلته الرجل أحمدت:  تقول كما ، منسوخا نجده ما المعنى يكون أن إال ، بمعنى وأنسخ نسخ:  يقال ال ألنه

:  وقيل. اللفظ في اختلفتا وإن المعنى في القراءتان فتتفق ، ننسخه بأن إال منسوخا نجده ليسو:  علي أبو قال. وبخيال محمودا

 أن يجوز وال:  مكي قال. له نسخه جعلت إذا غيري وانتسخته ، كتبته إذا الكتاب نسخت:  يقال ، نسخه لك نجعل ما" ننسخ ما"

 فيصير ، عليه إنزالھا إياھا وإنساخه ، محمد يا آية من ننسخك ما المعنى ويصير ، يتغير المعنى ألن ، للتعدي الھمزة تكون

 فيصير ، منھا بخير أتى أنزلت آية كل أن إلى المعنى فيؤول ، مثلھا أو منھا بخير نأت ننسھا أو آية من عليك ننزل ما المعنى

 ، يسمع لم إذ بمعنى وفعل أفعل يكون أن امتنع فلما. القرآن من اليسير إال ينسخ لم ألنه ، يمكن ال وھذا منسوخا كله القرآن

 .بخيال أو محمودا وجدته إذا وأبخلته أحمدته باب من يكون أن إال ممكن يبق لم ، المعنى لفساد للتعدي الھمزة تكون أن وامتنع

 عباس وابن مرع قرأ وبه ، والھمز والسين النون بفتح كثير وابن عمرو أبو قرأ} ُنْنِسَھا أَوْ { :  تعالى قوله:  عشرة الرابعة

 في نتركه أي ، لفظھا نسخ نؤخر أي ، التأخير من ، محيصن وابن والنخعي عمير بن وعبيد كعب بن وأبي ومجاھد وعطاء

 من ، معلوم وقت إلى النسخ عن نؤخرھا:  ننسأھا أو معنى:  عطاء غير وقال. عطاء قول وھذا. يكون فال الكتاب أم آخر

 ، أجلك في هللا نسأ:  ويقولون:  فارس ابن قال. أخرته إذا نسأ بعته:  قولھم ذلك ومن ، تهأخر إذا األمر ھذا نسأت :  قولھم

. ذكرنا ما على نسخھا أو نزولھا نؤخر فالمعنى. أخرتھم أنا ونسأتھم ، وتباعدوا تأخروا إذا القوم انتسأ وقد. أجلك هللا وأنسأ

 فال نتركھا أي ، الترك بمعنى الذي النسيان من ، النون بضم" ننسھا" الباقون وقرأ. تذكر وال تقرأ ال حتى عنكم نذھبھا:  وقيل
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َ  َنُسوا{:  تعالى قوله ومنه ، والسدي عباس ابن قاله ، ننسخھا وال نبدلھا  في فتركھم عبادته تركوا أي] 67:  التوبة[} َفَنِسَيُھمْ  هللاَّ

 عليه هللا صلى النبي على قرأت:  يقول القارئ نعيم أبا سمعت:  عبيد أبو قال ، حاتم وأبو عبيد أبو القراءة ھذه واختار. العذاب

 وأحسب:  عبيد أبو فقال ،" أِرنا: " فقال" أْرنا" عليه قرأت:  قال ، حرفين إال علي يغير فلم عمرو أبي بقراءة المنام في وسلم

 ، بتركه أمرت أي الشيء أنسيته:  يقال ، ركھابت نأمر" ننسھا" األزھري وحكى". ننسھا أو: " فقال} ُنْنِسأَھا أَوْ { اآلخر الحرف

 :  الشاعر قال ، تركته ونسيته

 منسيھا وال بناسيھا لست...  أقضيھا عقبة علي إن

 روى وما ، ترك بمعنى أنسى:  يقال ال ، الترك معنى فيھا يتوجه ال النون بضم القراءة إن:  الزجاج وقال. بتركھا آمر وال أي

. يضبط فلم ، نتركھا:  قال عباس ابن ولعل. يصح فال ، نبدلھا ال نتركھا:  قال" ننسھا أو" عباس ابن عن طلحة أبي بن علي

:  وغيره علي أبو وقال. تعديه ثم ، ترك إذا نسي من ، تركھا لكم نبح" ننسھا أو" معنى أن والنظر اللغة أھل أكثر عليه والذي

 فال محمد يا ننسكھا أو معنى على ، الذكر عدم ھو الذي بابه على يانالنس من:  وقيل. تتركھا نجعلك بمعنى ألنه ، متجه ذلك

 .محذوف النبي اسم لكن ، والھاء النبي وھما:  مفعولين إلى الفعل فتعدى بالھمز نقل ، تذكرھا

 إن عاجل في لناسا أيھا لكم بأنفع والمعنى ، تفضيل صفة ھنا" بخير" لفظة} ِمْنَھا ِبَخْيرٍ  َنأْتِ {:  تعالى قوله:  عشر الخامسة

 ليس وقيل. منسوخة مكان محكمة:  مالك وقال. مستوية كانت إن وبمثلھا ، أثقل كانت إن آجل وفي ، أخف الناسخة كانت

 فله أي] 89:  النمل[} ِمْنَھا َخْيرٌ  َفلَهُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ {:  قوله مثل ھو وإنما ، يتفاضل ال هللا كالم ألن ، التفضيل بأخير المراد

 .} ِمْثلَِھا أَوْ {:  قوله األول القول على ويدل ، األفضل بمعنى ھو الذي الخير ال ، وأجر نفع أي ، خير منھا

َ  أَنَّ  َتْعلَمْ  أَلَمْ { 107:  اآلية َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  هللاَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما َواألَْرِض  السَّ  }َنِصيرٍ  َوال َولِيٍّ  ِمنْ  هللاَّ

 ُمْلكُ  لَهُ {. نصب موضع في ألنھا" أن" وفتحت ، العامل عمل تغير ال االستفھام وحروف ، بلم جزم} َتْعلَمْ  أَلَمْ {:  ىتعال قوله

َماَواتِ   والخبر ، باالبتداء" ملك" وارتفع. واإلرادة األمر ونفوذ ، والسلطان والملك ، واالختراع باإليجاد أي} َواألَْرِض  السَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما{:  تعالى قوله أمته والمراد وسلم عليه هللا صلى للنبي والخطاب ".أن" خبر والجملة" له"  َوال َولِيٍّ  ِمنْ  هللاَّ

 أمر وليت من ، ولي من هللا دون من لكم وما واألرض السموات سلطان  أن تعلموا ألم محمد يا لھم قل أي المعنى} َنِصيرٍ 

 كما ، هللا وبعد هللا سوى} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ { ومعنى. المسلمين أمر من إليه عھد بما القيم أي ، ھدالع ولي ومنه ، به قمت أي ، فالن

 :  الصلت أبي بن أمية قال

 باق من الدھر حدثان على وما...  واق من هللا دون لك ما نفس يا

 لكم ما المعنى ألن ، الموضع على اعطف بالرفع" نصير وال" ويجوز" ولي" على عطفا بالخفض" نصير وال" الجماعة وقراءة

 .نصير وال ولي هللا دون من
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َ  َكَما َرُسولَُكمْ  َتْسأَلوا أَنْ  ُتِريُدونَ  أَمْ { 108:  اآلية لِ  َوَمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  ُموَسى ُسئِل بِيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ  بِاأْلِيَمانِ  اْلُكْفرَ  َيَتَبدَّ  }السَّ

 .التوبيخ الكالم ومعنى ، تريدون بل أي ، بل بمعنى التي المنقطعة" أم" ذهھ} ُتِريُدونَ  أَمْ {:  تعالى قوله

 في" موسى"و. كما سؤال أي ، لمصدر نعت نصب موضع في الكاف} ُسِئلَ  َكَما{". تريدون" نصب موضع في} َتْسأَلوا أَنْ {

. قبيال والمالئكة با يأتي أن محمدا واوسأل ، جھرة هللا يريھم أن إياه سؤالھم" : قبل من. "فاعله يسم لم ما على رفع موضع

 ، أسأل سلت:  قال من لغة على وھذا ،" سيل كما" الحسن وقرأ. ذھبا الصفا لھم يجعل أن سألوا:  ومجاھد عباس ابن عن

 .بعيد الھمزة بدل:  النحاس قال. قبلھا السين فانكسرت قياس غير على ساكنة ياء الھمزة بدل على يكون أن ويجوز

 بن معمر عبيدة أبو قاله. الوسط:  شيء كل من والسواء" السبيل سواء ضل فقد باإليمان الكفر يتبدل ومن{:  عالىت قوله

 وأنشد ، سوائي انقطع حتى أكتب زلت ما:  قال عمر بن عيسى وحكى]. 55:  الصافات[} اْلَجِحيمِ  َسَواءِ {:  قوله ومنه المثنى،

 :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يرثي حسان قول

 الملحد سواء في المغيب بعد...  ورھطه النبي أصحاب ويح يا

 أيضا عباس ابن وعن. وجل عز هللا طاعة طريق أي ، وسمته الطريق قصد عن ذھب أي ، الفراء عن ، القصد السواء:  وقيل

 ، نقرؤه السماء من بكتاب تناائ:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قاال زيد بن ووھب خزيمة بن رافع أن اآلية ھذه نزول سبب أن

 .نتبعك أنھارا لنا وفجر

وَنُكمْ  لَوْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكثِيرٌ  َودَّ { 109:  اآلية  َفاْعفُوا اْلَحقُّ  لَُھمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ُكفَّاراً  ِمنْ  َحَسداً  ُكفَّاراً  إِيَمانُِكمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َيُردُّ
ُ  يَ َيأْتِ  َحتَّى َواْصَفُحوا َ  إِنَّ  بِأَْمِرهِ  هللاَّ  }َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

الةَ  َوأَقِيُموا{ 110:  اآلية َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ُموا َوَما الزَّ ِ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  أِلَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ َ  إِنَّ  هللاَّ  }َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ

وَنُكمْ  لَوْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكِثيرٌ  َودَّ {:  تعالى قوله  فيھا} اْلَحقُّ  لَُھمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  أَْنفُِسِھمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسداً  ُكفَّاراً  إِيَمانُِكمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َيُردُّ

 :  مسألتان

 بـ:  وقيل". بود" متعلق ھو:  قيل} ْنفُِسِھمْ أَ  ِعْندِ  ِمنْ {". يردونكم" بـ ثان مفعول} ُكفَّاراً {. تقدم وقد ، تمنى} َودَّ {:  األولى

. الفعل على قبله ما على دل مصدر أو ، للحسد ذلك ودوا أي ، له مفعول" حسدا"و". كفارا: " قوله على فالوقف ،"حسدا"

 عند نم" فجاء. ھذا تعطى الحسد ولفظة ، به أمروا وال كتاب في يجدوه أن غير من تلقائھم من أي" أنفسھم عند من" ومعنى

{  ،] 79:  البقرة[} ِبأَْيِديِھمْ  اْلِكَتابَ  َيْكُتُبونَ { ،] 167:  عمران آل[} ِبأَْفَواِھِھمْ  َيقُولُونَ {:  تعالى قال كما ، وإلزاما تأكيدا" أنفسھم

 .اليھود في واآلية]. 38:  األنعام[} ِبَجَناَحْيهِ  َيِطيرُ  َطاِئرٍ  َوال

 تعود أن ذلك مع تمنيت وسواء ، المسلم أخيك عن هللا نعمة زوال تتمنى أن فالمذموم ، ودومحم مذموم:  نوعان الحسد:  الثانية

ُ  آَتاُھمُ  َما َعلَى النَّاسَ  َيْحُسُدونَ  أَمْ {:  بقوله كتابه في تعالى هللا ذمه الذي النوع وھذا ، ال أو إليك ] 54:  النساء[} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 الحديث صحيح في جاء ما فھو المحمود وأما. يستحق ال من على أنعم وأنه ، سبحانه الحق تسفيه فيه ألن مذموما كان وإنما
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 فھو ماال هللا آتاه ورجل النھار وآناء الليل آناء به يقوم فھو القرآن هللا آتاه رجل اثنين في إال حسد ال: " السالم عليه قوله من

". والحكمة العلم في االغتباط باب" البخاري عليه ترجم وكذلك. لغبطةا معناه الحسد وھذا" . النھار وآناء الليل آناء ينفقه

 ، منافسة ھذا يسمى أن يجوز وقد ، خيره عنه يزول وال والنعمة الخير من المسلم ألخيك ما لك يكون أن تتمنى أن:  وحقيقتھا

 بعد من أي} اْلَحقُّ  لَُھمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ { أي] 26:  المطففين[} ونَ اْلُمَتَنافِسُ  َفْلَيَتَناَفسِ  َذلِكَ  َوفِي ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ {:  تعالى قوله ومنه

 .به جاء الذي والقرآن ، وسلم عليه هللا صلى محمد وھو لھم الحق تبين ما

 :  مسألتان فيه} َواْصَفُحوا َفاْعفُوا{:  تعالى قوله

 المؤاخذة ترك:  والعفو. الساكنين اللتقاء الواو حذفت ثم ، لثقلھا ةالضم حذفت اعفووا واألصل} َفاْعفُوا{:  تعالى قوله:  األولى

 عنه أعرضت إذا صفحا عنه ضربت وقد. ذنبه عن أعرضت إذا فالن عن صفحت. النفس من أثره إزالة:  والصفح. بالذنب

ْكرَ  َعْنُكمُ  أََفَنْضِربُ {:  تعالى قوله ومنه ، وتركته ً  الذِّ  ].5:  الزخرف[} َصْفحا

 ابن عن] 29:  التوبة[} َصاِغُرونَ {:  قوله إلى] 29:  التوبة[} ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َقاِتلُوا{:  بقوله منسوخة اآلية ھذه:  ةالثاني

 .بالقتال منسوخة مكية فھي للقتال ترك فيھا آية كل :  عبيدة أبو قال]. 5:  التوبة[} اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتلُوا{ لھا الناسخ:  وقيل. عباس

 .بالمدينة كانت إنما اليھود معاندات ألن ، ضعيف مكية اآلية ھذه بأن وحكمه:  عطية ابن قال

 عليه حمار على ركب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن زيد بن أسامة عن ومسلم البخاري روى ، الصحيح وھو:  قلت

 فيه بمجلس مرا حتى فسارا ، بدر وقعة قبل رجالخز بن الحارث بني في عبادة بن سعد يعود ، وراءه وأسامة فدكية قطيفة

 األوثان عبدة والمشركين المسلمين من أخالط المجلس في فإذا -  أبي بن عبدهللا يسلم أن قبل وذلك - سلول ابن أبي بن عبدهللا

 تغبروا ال:  الوق بردائه أنفه أبي ابن خمر الدابة عجاجة المجلس غشيت فلما ، رواحة بن عبدهللا المسلمين وفي ، واليھود

 أبي بن عبدهللا له فقال ، القرآن عليھم وقرأ تعالى هللا إلى فدعاھم ، فنزل وقف ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسلم! علينا

 فاقصص جاءك فمن] رحلك إلى ارجع[ ، مجالسنا في به تؤذنا فال! حقا كان إن تقول مما أحسن ال ، المرء أيھا:  سلول بن

 واليھود والمسلمون المشركون فاستتب. ذلك نحب فإنا ، مجالسنا في فاغشنا ، هللا رسول يا بلى:  رواحة بن دهللاعب قال. عليه

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ركب ثم ، سكنوا حتى يخفضھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يزل فلم ، يتثاورون كادوا حتى

 - حباب أبو قال ما إلى تسمع ألم] سعد يا: "[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قالف ، عبادة بن سعد على دخل حتى فسار دابته

 الكتاب عليك أنزل فوالذي ، واصفح عنه اعف! وأمي أنت بأبي ، هللا رسول أي:  فقال" وكذا كذا قال -  أبي بن عبدهللا يريد

 هللا رد فلما ، بالعصابة ويعصبوه يتوجوه أن على رةالبحي ھذه أھل اصطلح ولقد ، عليك أنزل الذي بالحق هللا جاءك لقد بالحق

 صلى هللا رسول وكان. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنه فعفا ، رأيت ما فعل فذلك ، بذلك شرق أعطاك الذي بالحق ذلك

:  وجل عز هللا لقا ، األذى على ويصبرون ، تعالى هللا أمرھم كما الكتاب وأھل المشركين عن يعفون وأصحابه وسلم عليه هللا

 أَْھلِ  ِمنْ  َكِثيرٌ  َودَّ {:  وقال ،] 186:  عمران آل[} َكِثيراً  أَذىً  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َولََتْسَمُعنَّ {

 صلى هللا رسول غزا فلما ، فيھم له أذن حتى به هللا أمره ما عنھم العفو في يتأول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان} اْلِكَتابِ 

 وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقفل ، قريش وسادات الكفار صناديد من قتل من به هللا فقتل بدرا وسلم عليه هللا
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 المشركين نم معه ومن سلول ابن أبي بن عبدهللا قال ، قريش وسادات الكفار صناديد من أسارى معھم ، منصورين غانمين

 .فأسلموا ، اإلسالم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبايعوا ، توجه قد أمر ھذا:  األوثان وعبدة

ُ  َيأْتِيَ  َحتَّى{:  تعالى قوله َ  إِنَّ {. النضير بني وجالء قريظة قتل يعني} ِبأَْمِرهِ  هللاَّ الةَ  َوأَقِيُموا َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ  َوآُتوا الصَّ

َكاةَ   تعالى  والحمد تقدم} الزَّ

ُموا َوَما{:  تعالى قوله  وقالت خلف ما الناس قال مات إذا العبد أن"  الحديث في جاء} هللاَِّ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  ألَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ

 إليه أحب وارثه مال أيكم: " وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول قال:  قال عبدهللا عن والنسائي البخاري وخرج" . قدم ما المالئكة

 ليس: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ، وارثه مال من إليه أحب ماله إال أحد من منا ما ، هللا رسول يا:  قالوا". ماله من

 قال:  خاريالب ولفظ. النسائي لفظ ،" أخرت ما وارثك ومال قدمت ما مالك. ماله من إليه أحب وارثه مال إال أحد من منكم

 أحب ماله إال أحد منا ما ، هللا رسول يا:  قالوا" ماله من إليه أحب وارثه مال أيكم: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال عبدهللا

:  فقال الغرقد ببقيع مر أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وجاء" . أخر ما وارثه ومال قدم ما ماله فإن: " قال ، إليه

 يا:  ھاتف فأجابه. قسمت قد وأموالكم ، سكنت قد ودوركم ، تزوجن قد نساءكم أن عندنا ما أخبار ، القبور أھل عليكم السالم

 :  القائل أحسن ولقد. خسرناه فقد خلفناه وما ، ربحناه فقد أنفقناه وما ، وجدناه قدمناه ما أن عندنا ما أخبار الخطاب ابن

 سبيل الخلود إلى سفلي واعمل...  صالحا موتك قبل لنفسك قدم

 :  آخر وقال

 األلسن حبس وقبل الممات قبل...  مرجوة توبة لنفسك قدم

 :  آخر وقال

 سرورا يضحكون حولك والقوم...  باكيا أمك ولدتك إذ ولدتك

 مسرورا ضاحكا موتك يوم في...  بكوا إذا فيه تكون ليوم فاعمل

 :  آخر وقال

 تعلم ما خلفك فإنما...  به وبادر الخير إلى سابق

 يقدم قدمه الذي على...  امرئ فكل الخير وقدم

 :  العتاھية أبي قول كله ھذا من وأحسن

 حياتك في بمالك إسعد

... 
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 مفسد أو مصلح وراءك يبقى إنما

 يبقه لم لمفسد تركت وإذا

... 

 يتزيد قليله الصالح وأخو

 وارثا لنفسك فكن استطعت وإن

... 

 لمسدد نفسه المورث إن

َ  إِنَّ {  .تقدم} َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ

 }َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ُبْرَھاَنُكمْ  َھاُتوا قُلْ  أََمانِيُُّھمْ  تِْلكَ  َنَصاَرى أَوْ  ُھوداً  َكانَ  َمنْ  إاِلَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلَ  لَنْ  َوَقالُوا{ 111 - :  اآلية

ِ  َوْجَھهُ  أَْسلَمَ  َمنْ  َبلَى{ 112- :  اآلية َّ  }َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َوال َربِّهِ  ِعْندَ  أَْجُرهُ  َفلَهُ  ُمْحِسنٌ  وَ َوھُ  ِ

. يھوديا كان من إال الجنة يدخل لن اليھود وقالت:  المعنى} َنَصاَرى أَوْ  ُھوداً  َكانَ  َمنْ  إاِلَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلَ  لَنْ  َوَقالُوا{:  تعالى قوله

 وأن ، الزائد منه حذف ، يھوديا بمعنى" ھودا" يكون أن الفراء وأجاز. نصرانيا كان من إال الجنة يدخل لن النصارى وقالت

" من" معنى ألن ، فجمع ھودا قال ثم ،" من" لفظ على واحدا" كان" جعل" كان من إال: " سعيد األخفش وقال. ھائد جمع يكون

ُھمْ  تِْلكَ { ويجوز. جمع  . والحمد ، ھذا في الكالم وتقدم} أََماِنيُّ

 الواحد في يقال ، الساكنين اللتقاء الياء حذفت ثم لثقلھا الضمة حذفت ، ھاتيوا" ھاتوا" أصل} ُبْرَھاَنُكمْ  َھاُتوا قُلْ {:  تعالى قوله

 مثل ، براھين وجمعه ، اليقين يوقع الذي الدليل:  والبرھان. رامي مثل ، ھاتي:  المؤنث وفي ، رام مثل ، ھات:  المذكر

 ُكْنُتمْ  إِنْ {. ينفيه من على ويرد النظر إثبات يقضي ھنا الدليل طلب:  الطبري قال. وسالطين وسلطان ، وقرابين بانقر

 لھم، وتكذيبا عليھم ردا} َبلَى{:  تعالى قال ثم ، ببرھان قلتم ما بينوا أي ، الجنة تدخلون قولكم في أو إيمانكم في يعني} َصاِدقِينَ 

ِ  َوْجَھهُ  أَْسلَمَ  َمنْ  َبلَى{:  فقيل ؟ أحد الجنة يدخل أما قيل كأنه ، المعنى على محمولة} َبلَى{ إن:  قيلو. تقولون كما ليس أي َّ ِ {

 موضع وألنه ، اإلنسان من يرى ما أشرف لكونه بالذكر الوجه وخص. عمله أخلص:  وقيل. وخضع استسلم" أسلم" ومعنى

 َوُھوَ {. المقصد اآلية ھذه في الوجه يكون أن ويصح. الشيء جملة عن بالوجه برتخ والعرب. والذل العز يظھر وفيه ، الحواس

 على" عليھم" في وعاد" أجره" وكذلك" من" لفظ على" له"و" وجھه" في الضمير وعاد ، الحال موضع في جملة} ُمْحِسنٌ 

 .تقدم وقد" يحزنون" في وكذلك ، المعنى

  



48 

 

 َكَذلِكَ  اْلِكَتابَ  َيْتلُونَ  َوُھمْ  َشْيءٍ  َعلَى اْلَيُھودُ  لَْيَستِ  النََّصاَرى َوَقالَتِ  َشْيءٍ  َعلَى النََّصاَرى تِ لَْيسَ  اْلَيُھودُ  َوَقالَتِ { 113:  اآلية
ُ  َقْولِِھمْ  ِمْثلَ  َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  َقالَ  َّ  }َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  َكاُنوا فِيَما اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُھمْ  َيْحُكمُ  َفا

 التوراة يعني} اْلِكَتابَ  َيْتلُونَ  َوُھمْ {. منه هللا برحمة أحق وأنه ، شيء على ليس صاحبه أن منھم فريق كل ادعى عناهم

 وقال. لھم كتاب ال ألنھم ، العرب كفار:  الجمھور قول في} يعلمون ال الذين{بـ والمراد الحال موضع في والجملة واإلنجيل،

 قدم:  عباس ابن. النصارى قبل اليھود قالت كذلك المعنى:  أنس بن الربيع. والنصارى ليھودا قبل كانت أمم المراد:  عطاء

 فرقة كل وقالت ، وسلم عليه هللا صلى النبي عند فتنازعوا ، يھود أحبار فأتتھم وسلم عليه هللا صلى النبي على نجران أھل

 .اآلية فنزلت ، شيء على لستم لألخرى منھم

ِ  َمَساِجدَ  َمَنعَ  ِممَّنْ  أَْظلَمُ  َوَمنْ { 114:  اآلية  إاِلَّ  َيْدُخلُوَھا أَنْ  لَُھمْ  َكانَ  َما أُولَئِكَ  َخَرابَِھا فِي َوَسَعى اْسُمهُ  فِيَھا ُيْذَكرَ  أَنْ  هللاَّ
ْنَيا فِي لَُھمْ  َخائِفِينَ   }َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  فِي َولَُھمْ  ِخْزيٌ  الدُّ

 مسائل سبع فيه

 ال والمعنى ، خبره" أظلم"و ، باالبتداء رفع" ومن"} اْسُمهُ  فِيَھا ُيْذَكرَ  أَنْ  هللاَِّ  َمَساِجدَ  َمَنعَ  ِممَّنْ  أَْظلَمُ  َوَمنْ {:  عالىت قوله -  األولى

 ويجوز. حذف ثم ، يذكر أن كراھية:  التقدير يكون أن ويجوز ،" مساجد" من البدل على نصب موضع في" أن"و. أظلم أحد

 المقدس بيت ھنا بالمساجد وأراد. الكالم لطول" أن" مع يحذف الخفض وحرف ، فيھا يذكر أن من:  التقدير يكون أن

 ،"الجيم بكسر" مسجد والواحد ، المساجد سائر المراد:  وقيل. للتعظيم أو المساجد قبلة ألنھا وجمعت ، الكعبة وقيل. ومحاريبه

 بالفتح منه فالمفعل ، يدخل دخل مثل ، يفعل فعل على كان ما كل: " الفراء قال". بفتحھا" ، مسجد:  يقول من العرب ومن

 ، العين كسر ألزموھا األسماء من أحرفا إال ، مدخله وھذا ، مدخال يدخل دخل مثل ، الفرق فيه يقع وال ، مصدرا أو كان اسما

 والمنبت" يرفق رفق نم" والمرفق والمسكن والمجزر والمفرق والمسقط والمشرق والمغرب والمطلع المسجد:  ذلك من

 جبھة" : بالفتح" والمسجد". االسم في العرب بعض فتحه وربما ، لالسم عالمة الكسر فجعلوا ،" ينسك نسك من" والمنسك

 .الجوھري قاله ، مساجد السبعة واآلراب. السجود ندب يصيبه حيث الرجل

 بيت أخرب كان ألنه ، نصر بخت في نزلت أنھا فسرونالم فذكر ، نزلت وفيمن اآلية بھذه المراد في الناس واختلف -الثانية

 خربتم وقد! الجنة أھل من أنكم النصارى أيھا تدعون كيف والمعنى ، النصارى في نزلت:  وغيره عباس ابن وقال. المقدس

 عظيمھمت مع المقدس ببيت النصارى فعل من التعجب:  ھذا على اآلية ومعنى. فيه الصالة من المصلين ومنعتم المقدس بيت

 أن على اليھود إبغاض حملھم. النصارى هللا أعداء أولئك:  قال قتادة عن سعيد روى. لليھود عداوة فعلوا ما فعلوا وإنما له،

. عنه هللا رضي عمر زمن إلى بقي التخريب ھذا أن وروي. المقدس بيت تخريب على المجوسي البابلي نصر بخت أعانوا

: وقيل. الحديبية عام الحرام المسجد عن وصدوھم ، وسلم عليه هللا صلى والنبي المصلين امنعو إذ المشركين في نزلت:  وقيل

 ببعض فتخصيصھا ، الجمع بصيغة ورد عام اللفظ ألن ، الصحيح وھو ، القيامة يوم إلى مسجد كل من منع من المراد

 .اعلم تعالى وهللا ، ضعيف األشخاص وبعض المساجد
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 مع إسرائيل بني غزوا أنھم ذكر ما على المقدس بيت والنصارى نصر بخت كتخريب حقيقيا كوني قد المساجد خراب - الثالثة

 في وقذفوا ، التوراة وحرقوا ، وسبوا فقتلوا - الغزنوي ذكر فيما الرومي اسبيسانوس بن نطوس اسمه:  قيل - ملوكھم بعض

 .وخربوه العذرة المقدس بيت

 فتعطيل الجملة وعلى ، الحرام المسجد عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صدوا حين المسلمين المشركين كمنع مجازا ويكون

 .لھا خراب فيھا اإلسالم شعائر وإظھار الصالة عن المساجد

 تمنع وال ، يكن لم أو محرم لھا كان سواء ، ضرورة كانت إذا الحج من المرأة منع يجوز ال قلنا ولھذا:  علماؤنا قال - الرابعة

 مساجد هللا إماء تمنعوا ال: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال وكذلك ، الفتنة عليھا يخف لم ما المساجد في ةالصال من أيضا

 الشقاق يقصدوا أن إال المساجد بناء يمنع وال ، المحلة خربت وإن تعطيله وال بيعه وال المسجد نقض يجوز ال:  قلنا ولذلك" هللا

 فإن ، الكلمة واختالف وخرابه األول المسجد أھل تفريق بذلك يريدون ، قربه أو مسجد جنب إلى مسجدا يبنوا بأن ، والخالف

 وال ، إمامان واحد لمسجد وال ، جامعان المصر في يكون أن يجوز ال:  قلنا ولذلك ، بنيانه من ويمنع ينقض الثاني المسجد

 المساجد حكم" النور" وفي ، تعالى هللا شاء نإ" براءة" سورة في بيان مزيد كله لھذا وسيأتي. جماعتان مسجد في يصلي

 منعھا كان أجرا وأعظمھا األعمال أفضل كانت لما وأنھا ، الصالة أمر تعظيم على أيضا اآلية ودلت. تعالى هللا بحول وبنائھا

 .إثما أعظم

 مسجدا األرض لي جعلت: " وسلم عليه هللا صلى قال ، مسجدا يسمى له ويسجد فيه هللا يعبد أن يمكن موضع كل - الخامسة

 بربھا المختصة األمالك جملة عن خرجت بالقول للصالة عينت إذا البقعة أن على األمة وأجمعت. األئمة أخرجه ،" وطھورا

 ولم ملكه على لبقي لنفسه به واختص الناس على وحجزه مسجدا داره في رجل بنى فلو ، المسلمين لجميع عامة وصارت

 .األمالك اختصاص عن وخرج ، العامة المساجد سائر حكم حكمه كان كلھم للناس أباحه لوو ، المسجدية حد إلى يخرج

 إذا يعني ، حال" خائفين. "خبره بعده وما مبتدأ" أولئك"} َخاِئفِينَ  إاِلَّ  َيْدُخلُوَھا أَنْ  لَُھمْ  َكانَ  َما أُولَِئكَ {:  تعالى قوله -السادسة

 إخراج من خوف فعلى ، دخلوھا فإن. دخولھا من حينئذ الكافر يتمكن فال ھمسلطان تحت وحصلت المسلمون عليھا استولى

 إن" براءة" في يأتي ما على ، بحال المسجد دخول له ليس الكافر أن على دليل ھذا وفي. دخولھا على وتأديبھم ، لھم المسلمين

 إال نصراني يدخله ال اإلسالم في المقدس بيت عمر بناء بعد زمان مر أنه روى النصارى في اآلية جعل ومن. تعالى هللا شاء

 بعد يحج ال أال: " وسلم عليه هللا صلى النبي بأمر نودي كذلك:  قال قريش في جعلھا ومن. متعبدھم كان أن بعد ضربا أوجع

 أحد يدخل ال حتى واستأصلوھم جاھدوھم أي ، األمر ومقصوده خبر ھو:  وقيل" . عريان بالبيت يطوف وال ، مشرك العام

 الخبر بلفظ ورد نھي فإنه] 53. األحزاب[} هللاَِّ  َرُسولَ  ُتْؤُذوا أَنْ  لَُكمْ  َكانَ  َوَما{:  كقوله ، خائفا إال الحرام المسجد منھم

ْنَيا فِي لَُھمْ {:  تعالى قوله -السابعة . قتادة عن ، للذمي والجزية ، للحربي القتل قيل} َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  فِي َوَلُھمْ  ِخْزيٌ  الدُّ

 في ذكرناه ما على ، مدنھم من ذلك وغير ، وقسطنطينية ورومية عمورية وفتح ، المھدي قيام الدنيا في لھم الخزي:  السدي

 .كافرا منھم مات لمن اآلخرة في والعذاب ، الفتح في عليھم الخزي جعل قريش في جعلھا ومن. التذكرة كتاب
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ِ { 115:  اآلية َّ ِ ِ  َوْجهُ  َفَثمَّ  ُتَولُّوا َفأَْيَنَما اْلَمْغِربُ وَ  اْلَمْشِرقُ  َو َ  إِنَّ  هللاَّ  }َعلِيمٌ  َواِسعٌ  هللاَّ

 :  مسائل خمس فيه

َِّ {:  تعالى قوله - األولى ِ  وما ملك له ھما أي ، الغروب موضع" والمغرب. "الشروق موضع" المشرق"} َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  َو

 وناقة ، هللا بيت نحو ، تشريفا إليه واإلضافة بالذكر وخصھما. تقدم كما ، واالختراع باإليجاد والمخلوقات الجھات من بينھما

 .يأتي ما على ، ذلك اقتضى اآلية سبب وألن ، هللا

 وقرأ". هللا وجه فثم" والجواب ، زائدة" ما"و ، العاملة" أين"و ، النون حذفت ولذلك ، شرط} ُتَولُّوا َفأَْيَنَما{:  تعالى قوله -الثانية

 على مبنية أنھا إال ، البعد ومعناھا ، الظرف على نصب موضع في" ثم"و. تتولوا واألصل ، والالم التاء بفتح" تولوا" الحسن

 .ھنا قلت القرب أردت فإن ، للبعد ھناك بمنزلة تكون ، مبھمة ألنھا معربة غير الفتح

 نزلت:  ربيعة بن عامر بن عبدهللا فقال:  أقوال خمسة على" تولوا مافأين" فيه نزلت الذي المعنى في العلماء اختلف - الثالثة

 في سفر في وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنا:  قال أبيه عن عنه الترمذي أخرجه ، مظلمة ليلة في القبلة غير إلى صلى فيمن

:  فنزلت وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك ذكرنا أصبحنا فلما ، حياله على منا رجل كل فصلى ، القبلة أين ندر فلم مظلمة ليلة

 بن وأشعث ، السمان أشعث حديث من إال نعرفه ال ، بذاك إسناده ليس حديث ھذا:  عيسى أبو قال. } هللاَِّ  َوْجهُ  َفَثمَّ  ُتَولُّوا َفأَْيَنَما{

 بعد له استبان ثم القبلة لغير الغيم في صلى إذا:  قالوا ، ھذا إلى العلم أھل أكثر ذھب وقد. الحديث في يضعف الربيع أبو سعيد

 .وإسحاق وأحمد المبارك وابن سفيان يقول وبه ، جائزة صالته فإن القبلة لغير صلى أنه ذلك

 أدى قد ألنه ، عليه بواجب ذلك وليس ، الوقت في اإلعادة له تستحب:  قال مالكا أن غير ، ومالك حنيفة أبي قول وھو:  قلت

 جماعة في وقتھا في الصالة تلك أدرك ثم وحده صلى فيمن بالسنة استدالال ، الوقت في يستدرك لوالكما ، أمر ما على فرضه

 تياسر أو تيامن من وأما ، مجتھدا جدا غرب أو شرق أو القبلة استدبر من إال استحبابا الوقت في يعيد وال ، معھم يعيد أنه

 وما. الصالة شروط من شرط القبلة ألن ، يجزيه ال:  والشافعي رةالمغي وقال. غيره وال وقت في عليه إعادة فال مجتھدا قليال

:  عمر ابن وقال. السفر حالة الرخصة أيضا وتبيحھا ، المسايفة في تركھا الضرورة تبيح القبلة جھة ألن ، أصح مالك قاله

 وھو يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال ، عنه مسلم أخرجه. راحلته به توجھت حيثما يتنفل المسافر في نزلت

 العلماء بين خالف وال. } هللاَِّ  َوْجهُ  َفَثمَّ  ُتَولُّوا َفأَْيَنَما{ نزلت وفيه:  قال ، وجھه كان حيث راحلته على المدينة إلى مكة من مقبل

 شدة في إال الوجوه نم بوجھة عامدا القبلة يدع أن ألحد يجوز وال. مثله كان وما الحديث لھذا الراحلة على النافلة جواز في

 .يأتي ما على ، الخوف

 قال. مرضه اشتد وإن فريضة البعير ظھر على يصلي ال:  قال فمرة ، محمله على يصلي المريض في مالك قول واختلف

 يوقف أن بعد البعير على فليصل إيماء إال باألرض يصلي ال ممن كان إن:  قال ومرة. الباجي حكاه ، أعاد فعل فإن:  سحنون

 .القبلة ويستقبل هل

 .بيانه يأتي ما على ، خاصة الشديد الخوف في إال باألرض إال فريضة يصلي أن صحيح ألحد يجوز ال أنه على وأجمعوا
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 في إال الراحلة على يتطوع ال:  والثوري وأصحابه مالك فقال ، الصالة مثله في تقصر ال سفرا المسافر في الفقھاء واختلف

 مما كانت فيھا يتطوع كان أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن حكي التي األسفار ألن:  قالوا ، ةالصال مثله في تقصر سفر

 على التطوع يجوز:  علي بن وداود سعد بن والليث حي بن والحسن وأصحابھما حنيفة وأبو الشافعي وقال. الصالة فيه تقصر

 ، سفر من سفر تخصيص فيھا ليس اآلثار ألن ، ال أو الصالة فيه تقصر مما كان وسواء ، سفر كل في المصر خارج الراحلة

 الدابة على المصر في يصلي:  يوسف أبو وقال. له التسليم يجب بما األسفار من شيء يخص أن إال ، فيه ذلك جائز سفر فكل

 يجوز:  الطبري قالو. إيماء يومئ المدينة أزقة في حمار على صلى أنه مالك بن أنس عن سعيد بن يحيى لحديث ، باإليماء

 أصحاب بعض عن وحكي]. باإليماء[ رجليه وعلى وراحلته دابته على يتنفل أن مسافرا أو كان حاضرا وماش راكب لكل

 في الدابة على الصالة حنبل بن ألحمد قيل:  األثرم وقال. والسفر الحضر في الدابة على التنفل جواز مذھبھم أن الشافعي

 قيامه ، جالسا تنفل محمله في تنفل من:  القاسم ابن قال. الحضر في سمعت وما ، سمعت فقد فرالس في أما:  فقال ، الحضر

 هللا صلى النبي دعا مات لما أنه وذلك ، النجاشي في نزلت:  قتادة وقال. رأسه يرفع ثم ركبتيه على يديه واضعا يركع ، تربع

 وكان ، قبلتنا لغير يصلي وھو ؟ مات رجل على نصلي كيف:  افقالو ، المدينة خارج عليه الصالة إلى المسلمين وسلم عليه

 إلى القبلة صرفت وقد ، مات حتى المقدس بيت إلى يصلي - عطية بالعربية وھو أصحمة واسمه - الحبشة ملك النجاشي

َِّ  ُيْؤِمنُ  لََمنْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َوإِنَّ {:  فيه ونزل ، اآلية فنزلت الكعبة  وكانت ، للنجاشي عذرا ھذا فكان] 199:  انعمر آل[} ِبا

. الشافعي وھو ، الغائب على الصالة أجاز من بھذا استدل وقد. الھجرة من تسع سنة بأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي صالة

 جلسم يف ببغداد كنت وقد ، الغائب على يصلي:  الشافعي قال ما الميت على الصالة مسائل أغرب ومن:  العربي ابن قال

 إليه وإنا  إنا:  فيقول ، مات:  له فيقول ؟ فالن حال كيف:  له فيقول خراسان من الرجل عليه فيدخل اإلسالم فخر اإلمام

 ستة بلده وبين وبينه ، المدة من أشھر ستة بعد وذلك ، بنا عليه فيصلي فيقوم ، لكم فألصل قوموا:  لنا يقول ثم! راجعون

 .أشھر

 عليه هللا صلى النبي:  عليھم هللا رحمة علماؤنا وقال. النجاشي على وسلم عليه هللا صلى النبي صالة ذلك في عندھم واألصل

 :  أوجه لثالثة مخصوص بذلك وسلم

 المسجد رأى حتى وجنوبا شماال له دحيت كما ، النجاشي نعش رأى حتى وشماال جنوبا له دحيت األرض أن:  أحدھا

 .بركته لحوق في الفائدة وإنما ، رؤيته في دةفائ وأي:  المخالف وقال. األقصى

 ال دين على ملك عادة محال ھذا:  المخالف قال. عليه بالصالة يقوم المؤمنين من ولي ھناك له يكن لم النجاشي أن:  الثاني

 .محال بالمحال والتأويل ، اتباع له يكون

 رأوا إذا بعده الملوك بقية واستئالف عليه الرحمة إدخال نجاشيال على بالصالة أراد إنما وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  الثالث

 ابن قال. باتفاق الميت تلحق سواه ومن وسلم عليه هللا صلى النبي من الدعاء بركة:  المخالف قال. وميتا حيا به االھتمام

 من عندھم ليس معه آمن ومن النجاشي أن علم أنه النجاشي على وسلم عليه هللا صلى النبي صالة في عندي والذي:  العربي

 .عليه الصالة إلى فبادر صالة بغير سيدفنونه أنھم فعلم ، أثر الميت على الصالة سنة
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 وهللا. يرى ال ما والغائب ، حاضر مرئي على صلى وإنما غائب على صلى فما رآه إذا ألنه ، أحسن األول والتأويل:  قلت

 .اعلم تعالى

 إال اھتدى ما:  وقالوا المقدس بيت إلى وسلم عليه هللا صلى النبي صالة استحسنت قد اليھود نتكا:  زيد ابن قال:  الرابع القول

َِّ {:  فنزلت ، عليھا كانوا التي قبلتھم عن والھم ما:  اليھود قالت الكعبة إلى حول فلما ، بنا ِ  النظم فوجه} َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  َو

 بيت إلى بالتوجه أمرھم شاء فإن ، شاء بما عباده يتعبد أن له أن تعالى هللا بين القبلة أمر رواأنك لما اليھود أن:  القول ھذا على

 .يسألون وھم يفعل عما يسأل وال عليه حجة ال فعل ، الكعبة إلى بالتوجه أمرھم شاء وإن ، المقدس

 كان فكأنه ، عباس ابن ذكره] 144:  البقرة[} َشْطَرهُ  وَھُكمْ ُوجُ  َفَولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَحْيثُ {:  بقوله منسوخة اآلية أن:  الخامس القول

} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  َفَولِّ {:  تعالى قوله الناسخ:  قتادة وقال. ذلك نسخ ثم شاء كيف المرء يصلي أن االبتداء في يجوز

 .الترمذي عيسى أبو حكاه ، تلقاءه أي] 144:  البقرة[

 أمرنا الذي هللا وجه فثم وغرب شرق من كنتم أينما:  المعنى ، محكمة أنھا والضحاك مجاھد عن وير:  سادس وقول

 ُتَولُّوا َفأَْيَنَما{:  فنزلت ؟ أين إلى:  قالوا} لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{:  نزلت لما جبير وابن أيضا مجاھد وعن. الكعبة وھو باستقباله

ِ  َوْجهُ  َفَثمَّ  :  تعالى بقوله متصلة ھي:  وقيل. هللا وجه فثم ومنصرفاتكم أسفاركم في تولوا أينما:  والنخعي عمر ناب وعن} هللاَّ

ِ  َمَساِجدَ  َمَنعَ  ِممَّنْ  أَْظلَمُ  َوَمنْ {  فال ، تسعكم المؤمنون أيھا  بالد أن فالمعنى ، اآلية] 114:  البقرة[} اْسُمهُ  فِيَھا ُيْذَكرَ  أَنْ  هللاَّ

 صلى النبي صد حين نزلت:  وقيل. أرضه من كنتم أينما هللا قبلة نحو وجوھكم تولوا أن هللا مساجد خرب من تخريب يمنعكم

 من عليه اعتراض فال منسوخة جعلھا ومن أقوال عشرة فھذه. لذلك المسلمون فاغتم الحديبية عام البيت عن وسلم عليه هللا

 ، هللا وجه نحو وجوھكم ولوا: } هللاَِّ  َوْجهُ  َفَثمَّ  ُتَولُّوا َفأَْيَنَما{ معنى يكون أن يحتمل. األمر لمعنى محتملة ألنھا ، خبرا كونھا جھة

 .األرض إلى بذبحه الحجاج أمر لما هللا رحمه جبير بن سعيد تال التي ھي اآلية وھذه

 ، الوجود إلى راجع ذلك:  الحذاق فقال ، والسنة القرآن في تعالى هللا إلى المضاف الوجه تأويل في الناس اختلف - الرابعة

 صفة تذكر قد:  فورك ابن وقال. قدرا وأجلھا الشاھد في األعضاء أظھر الوجه كان إذ ، الكالم مجاز من بالوجه عنه والعبارة

 رأيت بذلك يريد وإنما ، علمه إلى ونظرت ، اليوم فالن علم رأيت:  القائل يقول كما ، توسعا الموصوف بھا والمراد الشيء

َما{:  تعالى قوله يتأول ھذا وعلى. الوجود أي ، الوجه له من والمراد ، ھنا الوجه ذكر إذا كذلك ، العالم إلى ونظرت العالم  إِنَّ

] 20:  الليل[} األَْعلَى َربِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  إاِلَّ {:  قوله وكذلك ، الوجه له الذي :  به المراد ألن] 9:  اإلنسان[} هللاَِّ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ 

 :  عباس ابن قال. الوجه له الذي أي

 تلك:  األئمة بعض وقال]. 27:  الرحمن[} َواألِْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َوَيْبَقى{:  قال كما ، وجل عز عنه عبارة الوجه

 وھو ، القول ھذا المعالي أبو فوضع:  عطية ابن قال. تعالى القديم صفات من العقول توجبه ما على زائدة بالسمع ثابتة صفة

 كما ، القصد الوجه:  وقيل. القبلة أي إليھا وجھنا التي الجھة ھنا بالوجه المراد:  وقيل. وجوده المراد وإنما ، ضعيف كذلك

 :  الشاعر قال

 والعمل الوجه إليه العباد رب...  محصيه لست ذنبا هللا أستغفر
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َما{:  قال ماك ، وثوابه هللا رضا فثم المعنى:  وقيل  قوله ومنه ، ثوابه وطلب لرضائه أي] 9:  اإلنسان[} هللاَِّ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ

 مختمة بصحف القيامة يوم يجاء: " وقوله" . الجنة في مثله له هللا بنى  وجه به يبتغي مسجدا بنى من: " وسلم عليه هللا صلى

 وھو خيرا إال رأينا ما ربنا يا وعزتك المالئكة فتقول ھذا واقبلوا ھذا ألقوا ئكتهلمال وجل عز فيقول تعالى هللا يدي بين فتنصب

:  وقيل. الدارقطني خرجه ، لي خالصا أي" وجھي به ابتغي ما إال العمل من أقبل وال وجھي لغير كان ھذا إن فيقول اعلم

 .المعتزلة قول ونحوه ، والقتبي الكلبي قاله. } َمَعُكمْ  َوُھوَ {:  كقوله وھو ، صلة والوجه ، هللا فثم المراد

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله - الخامسة " واسع: " وقيل. وسعھم في ليس ما يكلفھم وال ، دينھم في عباده على يوسع أي} َعلِيمٌ  َواِسعٌ  هللاَّ

ً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسعَ {:  قال كما ، شيء كل علمه يسع أنه بمعنى  يسع الذي الجواد ھو لواسعا:  الفراء وقال]. 98:  طه[} ِعْلما

 يتعاظمه ال أي المغفرة واسع:  وقيل]. 156:  األعراف[} َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمتِي{:  تعالى قوله دليله ، شيء كل عطاؤه

 سعة ذو لينفق{:  تعالى هللا قال ، يبخل ال أي ، يسأل ما يسع فالن:  يقال ، أعمالھم عن وغني العباد على متفضل:  وقيل. ذنب

 . والحمد" األسنى" الكتاب في عليه أتينا وقد. هللا أعطاه مما الغني لينفق أي] 7:  الطالق[} سعته من

َخذَ  َوَقالُوا{ 116:  اآلية ُ  اتَّ َماَواتِ  فِي َما لَهُ  َبلْ  ُسْبَحاَنهُ  َولَداً  هللاَّ  }َقانُِتونَ  لَهُ  ُكلٌّ  َواألَْرِض  السَّ

 :  مسائل خمس فيه

ُ  اتََّخذَ  َوَقالُوا{:  تعالى قوله - األولى :  قولھم في اليھود عن وقيل. هللا ابن المسيح:  قولھم في النصارى عن إخبار ھذا} َولَداً  هللاَّ

] مريم" في الكفار الجھلة عن األخبار ھذه مثل جاء وقد. هللا بنات المالئكة:  قولھم في العرب كفرة عن وقيل. هللا ابن عزير

 ].األنبياء[و

 تعالى هللا قال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن البخاري خرج. اآلية} لَهُ  َبلْ  ُسْبَحاَنهُ {:  تعالى قوله -لثانيةا

 إياي شتمه وأما كان كما أعيده أن أقدر ال أني فزعم إياي تكذيبه فأما ذلك له يكن ولم وشتمني ذلك له يكن ولم آدم ابن كذبني

 ".ولدا أو صاحبة اتخذ أن فسبحاني ولد لي فقوله

 تعالى هللا ھو بل ، ولدا هللا اتخذ:  قولھم من ، والمحاشاة والتنزيه التبرئة ومعناه ، المصدر على منصوب" سبحان" - الثالثة

:  األنعام[} َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخلَقَ  َبةٌ َصاحِ  لَهُ  َتُكنْ  َولَمْ  َولَدٌ  لَهُ  َيُكونُ  أَنَّى{ ، صاحبة إلى فيحتاج يلد لم ، صفاته في أحد ، ذاته في واحد

َماَواتِ  فِي َما لَهُ  َبلْ {. كبيرا علوا والجاحدون الظالمون يقول عما وتعالى جل ، مسبوقا فيكون يولد ولم] 101 } َواألَْرِض  السَّ

 جملة في داخل ولدا ذاتخ بأنه والقائل. واالختراع باإليجاد ملك له ذلك كل أي ، المجرور في والخبر باالبتداء رفع" ما"

 .السوء من هللا براءة:  هللا سبحان معنى أن تقدم وقد. واألرض السموات

 وقد ، شيء يشبھه ال وھو مخلوقاته من ولدا يتخذ أن سبحانه للحق يكون فكيف ، الوالد جنس من إال الولد يكون ال - الرابعة

َماَواتِ  فِي َمنْ  ُكلُّ  إِنْ {:  قال ْحَمنِ  آِتي إاِلَّ  َواألَْرِض  السَّ َماَواتِ  فِي َما لَهُ  َبلْ {:  ھنا قال كما ،] 93:  مريم[} َعْبداً  الرَّ  السَّ

 ، األحد الواحد األزلي القديم سبحانه فھو ، والثبوت الوحدانية يقتضي والقدم ، والحدوث الجنسية تقتضي فالولدية} َواألَْرِض 
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 سورة في بيانه يأتي ما على -. والعبودية الرق تنافي البنوة إن ثم. أحد واكف له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي ، الصمد الفرد

 .محال المحال إلى أدى وما ، محال ھذا عبدا ولد يكون فكيف - تعالى هللا شاء إن" مريم"

 وخاضعون، مطيعون أي" نقانتو. "والميم الھاء حذف ثم ، كلھم والتقدير ، وخبر ابتداء} َقاِنُتونَ  لَهُ  ُكلٌّ {:  تعالى قوله - الخامسة

 والقنوت ، الطاعة فالقنوت. وفيھم عليھم الصنعة ظھور في قنوتھم والجمادات. وتطبع تخضع أي ،  تقنت كلھا فالمخلوقات

َِّ  َوقُوُموا{:  نزلت حتى جنبه إلى صاحبه الرجل يكلم ، الصالة في نتكلم كنا:  أرقم بن زيد قول ومنه ، السكوت } َقاِنِتينَ  ِ

 :  الشاعر قال ، الصالة:  والقنوت. الكالم عن ونھينا بالسكوت فأمرنا] 238:  البقرة[

 اعتزل الناس من عمد وعلى...  كتبه يتلو  قانتا

 أصله اللغة في والقنوت. عبده أنه بالشھادة قائم كل:  الحسن. القيامة يوم أي" قانتون له كل: " قوله في وغيره السدي وقال

 أن وإما إقرارا إما بالعبودية قائمون أي ، قانتون فالخلق. الزجاج قاله" القنوت طول الصالة أفضل: " الحديث هومن ، القيام

:  األحزاب[} والقانتات والقانتين{:  تعالى قوله ومنه ، الطاعة أصله:  وقيل. عليھم بين الصنعة فأثر ، ذلك خالف على يكونوا

 ].238:  البقرة[} قانتين  وقوموا{:  تعالى قوله عند بيان مزيد لھذا وسيأتي]. 35

 }فيكون كن له يقول فإنما أمرا قضى وإذا واألرض السماوات بديع{ 117:  اآلية

 :  مسائل ست فيه

َماَواتِ  َبِديعُ {:  تعالى قوله - األولى  من كبصير ، مبدع الفاعل واسم ، محذوف ابتداء خبر على وارتفع ، للمبالغة فعيل} السَّ

 على ومخترعھا ومبدعھا وموجدھا منشئھا أي ، واألرض السموات بديع وجل عز فا ، مثال عن ال الشيء أبدعت. مبصر

 ابتدعھا قائلھا ألن بدعة البدعة وسميت. البدع أصحاب ومنه ، مبدع له قيل إليه يسبق لم ما أنشأ من وكل. مثال وال حد غير

  . رمضان قيام يعني" ھذه البدعة عمتون" البخاري وفي ، إمام مقال أو فعل غير من

 عموم تحت واقعة كانت أصل لھا كان فإن ، أوال الشرع في أصل لھا يكون أن يجوز فال مخلوق من صدرت بدعة كل -الثانية

 وفعل والسخاء الجود من كنوع موجودا مثاله يكن لم وإن. المدح حيز في فھي ، عليه رسول وخص إليه هللا ندب ما

 نعمت:  عنه هللا رضي عمر قول ھذا ويعضد. إليه سبق قد الفاعل يكن لم وإن ، المحمودة األفعال من فعله افھذ المعروف،

 أنه إال صالھا قد وسلم عليه هللا صلى النبي كان وإن وھي ، المدح حيز في وداخلة الخير أفعال من كانت لما ، ھذه البدعة

 ، إليھا وندبھم ، لھا الناس وجمع ، عليھا عنه هللا رضي عمر فمحافظة ، عليھا ، الناس جمع وال ، عليھا يحافظ ولم تركھا

 معناه قال ، واإلنكار الذم حيز في فھي ورسول به هللا أمر ما خالف في كانت وإن. ممدوحة محمودة بدعة لكنھا بدعة

 .وغيره الخطابي

 أو كتابا يوافق لم ما يريد" ضاللة بدعة وكل تھامحدثا األمور وشر: " خطبته في وسلم عليه هللا صلى قوله معنى وھو:  قلت

 عمل من وأجر أجرھا له كان حسنة سنة اإلسالم في سن من: " بقول ھذا بين وقد ، عنھم هللا رضي الصحابة عمل أو ، سنة

 من بھا عمل من ووزر وزرھا عليه كان سيئة سنة اإلسالم في سن ومن شيء أجورھم من ينقص أن غير من بعده من بھا
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 وبا ، الباب ھذا أصل وھو ، وحسن قبيح من ابتدع ما إلى إشارة وھذا" . شيء أوزارھم من ينقص أن غير من بعده

 .غيره رب ال ، والتوفيق العصمة

َما أَْمراً  َقَضى َوإَِذا{:  تعالى قوله - الثالثة . كن له قال - علمه في سبق كما -  وإتقانه إحكامه أراد إذا أي} َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولُ  َفإِنَّ

. الخصمين ببن مما فرغ فقد حكم إذا ألنه ، القاضي سمي ومنه ، منه والفراغ وإمضاؤه إحكامه الشيء قضاء:  عرفة ابن قال

 :  ذؤيب أبو قال ، وتمامه الشيء انقطاع إلى مرجعھا ، وجوه على اللغة في قضى:  األزھري وقال

 تبع السوابغ صنع أو داود...  قضاھما مسرودتان وعليھما

 :  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر في الشماخ وقال

 تفتق لم أكمامھا في بواثق...  بعدھا غادرت ثم أمورا قضيت

] 12:  فصلت[} َيْوَمْينِ  فِي َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھنَّ {:  تعالى هللا قال ، الخلق بمعنى يكون ، مشترك لفظ" قضى: " علماؤنا قال

 ويكون. أعلمنا أي] 4:  اإلسراء[} اْلِكَتابِ  فِي إِْسرائيلَ  َبِني إِلَى َوَقَضْيَنا{:  تعالى هللا قال ، اإلعالم بمعنى كونوي. خلقھن أي

اهُ  إاِلَّ  َتْعُبُدوا أاَلَّ  َربُّكَ  َوَقَضى{:  تعالى كقوله ، األمر بمعنى  هومن ، األحكام وإمضاء اإللزام بمعنى ويكون]. 23:  اإلسراء[} إِيَّ

ا{:  تعالى هللا قال ، الحق توفية بمعنى ويكون. قاضيا الحاكم سمي  بمعنى ويكون]. 29:  القصص[} األََجلَ  ُموَسى َقَضى َفلَمَّ

َما أَْمراً  َقَضى َفإَِذا{:  تعالى كقوله ، اإلرادة :  عطية ابن قال. شيء خلق أراد إذا أي] 68:  غافر[} َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولُ  َفإِنَّ

 وأمضى األزل في قدر السنة أھل مذھب على المعنيان اآلية ھذه في ويتجه ، أمضى بمعنى يجيء وقد ، قدر معناه" قضى"

 .واإليجاد الخلق عند أمضى المعتزلة مذھب وعلى. فيه

 على يتصرف آنالقر في واألمر:  علماؤنا قال. يأمر أمر بمصدر وليس ، األمور واحد األمر} أَْمراً {:  تعالى قوله - الرابعة

 :  وجھا عشر أربعة

ِ  أَْمرُ  َوَظَھرَ  اْلَحقُّ  َجاءَ  َحتَّى{:  تعالى هللا قال ، الدين:  األول  .اإلسالم هللا دين يعني] 48:  التوبة[} هللاَّ

 .قولھم يعني] 62:  طه[} َبْيَنُھمْ  أَْمَرُھمْ  َفَتَناَزُعوا{ :  وقوله ، قولنا يعني} أَْمُرَنا َجاءَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله ومنه ، القول:  الثاني

ا{:  تعالى قوله ومنه ، العذاب - الثالث  .النار بأھل العذاب وجب لما يعني] 22:  إبراھيم[} األَْمرُ  قُِضيَ  لَمَّ

 غير من يكون أن علمه في وكان ، عيسى يعني] 47:  عمران آل[} أَْمراً  َقَضى{:  تعالى هللا قال ، السالم عليه عيسى:  الرابع

 .أب

ُ  لَِيْقِضيَ {:  تعالى وقوله ، ببدر القتل يعني] 78:  غافر[} هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َفإَِذا{:  تعالى هللا قال ، ببدر القتل:  الخامس  َكانَ  أَْمراً  هللاَّ

 .مكة كفار قتل يعني] 42:  األنفال[} َمْفُعوالً 

ُ  َيأْتِيَ  ىَحتَّ  َفَتَربَُّصوا{:  تعالى هللا قال ، مكة فتح:  السادس  .مكة فتح يعني] 24:  التوبة[} ِبأَْمِرهِ  هللاَّ
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ُ  َيأِْتيَ  َحتَّى َواْصَفُحوا َفاْعفُوا{:  تعالى هللا قال ، الضير بني وجالء قريظة قتل:  السابع  ].109:  البقرة[} ِبأَْمِرهِ  هللاَّ

ِ  أَْمرُ  أََتى{:  تعالى هللا قال ، القيامة:  الثامن  ].1:  النحل[} هللاَّ

 .القضاء يعني] 3:  يونس[} األَْمرَ  ُيَدبِّرُ {:  تعالى هللا قال ، القضاء:  التاسع

َماءِ  ِمنَ  األَْمرَ  ُيَدبِّرُ {:  تعالى هللا قال ، الوحي:  العاشر  إلى السماء من الوحي ينزل:  يقول] 5:  السجدة[} األَْرِض  إِلَى السَّ

لُ {:  وقوله ، األرض  .الوحي يعني] 12:  الطالق[} ْيَنُھنَّ بَ  األْمرُ  َيَتَنزَّ

 .الخالئق أمور يعني] 53:  الشورى[} األُمورُ  َتَصيرُ  هللا إلى أال{:  تعالى هللا قال ، الخلق أمر:  عشر الحادي

 األَْمرَ  إِنَّ  قُلْ { ، صرالن يعنون] 154:  عمران آل[} َشْيءِ  ِمنْ  األْمرِ  ِمنَ  لَنا َھلْ  َيقُولُونَ {:  تعالى هللا قال ، النصر:  عشر الثاني

َِّ  ُكلَّهُ   .النصر يعني] 154:  عمران آل[} ِ

 .ذنبھا جزاء يعني] 9:  الطالق[} أَْمِرَھا َوَبالَ  َفَذاَقتْ {:  تعالى هللا قال ، الذنب:  عشر الثالث

 الَِّذينَ  َفْلَيْحَذرِ {:  وقال ، وشأنه فعله أي] 97:  ھود[} ِبَرِشيدٍ  فِْرَعْونَ  أَْمرُ  َوَما{:  تعالى هللا قال ، والفعل الشأن:  عشر الرابع

 .فعله أي] 63:  النور[} أَْمِرهِ  َعنْ  ُيَخالِفُونَ 

 هللا بكلمات أعوذ: " السالم عليه بقوله المراد وھي ، نوره من والنون ، كينونه من الكاف:  قيل} ُكنْ {:  تعالى قوله - الخامسة

 قال فإذا ، كلھا األمور في الكلمة ھذه كانت لما فالجمع. اإلفراد على" التامة هللا لمةبك: " ويروى". خلق ما شر من التامات

 عن يحكى فيما وسلم عليه هللا صلى النبي عن ذر أبي عن روي ما ھذا على يدل. كلمات فھن ، كن شيء ولكل ، كن أمر لكل

 ، أيضا الكلمات بمعنى اإلفراد على والكلمة. طول فيه حديث في الترمذي خرجه" . كالم وعذابي كالم عطائي: " تعالى هللا

 أقل ألن" تامة" قيل وإنما. واحدة كلمة إلى ومرجعھن كلمات صارت األوقات في األمور في الواحدة الكلمة تفرقت لما لكن

 حرفين على كان وإذا. عليه يسكت وحرف ، الكلمة به تحشى وحرف ، مبتدأ حرف:  أحرف ثالثة على اللغة أھل عند الكالم

 ملفوظة كلمة وألنھا ، حرفين على ألنھا المنقوصات اآلدميين من فھي. لعلة نقص وإنما ، وفم ودم كيد ، منقوص عندھم فھو

 .المخلوقين شبه عن تعالى ، األدوات بغير ألنھا ، تامة وتعالى تبارك ربنا ومن. باألدوات

 ھو:  غيره وقال. يكون فإنه أو ، يكون فھو. سيبويه قال. ئنافاالست على النون برفع قرئ} فيكون{:  تعالى قوله -السادسة

 يأتي ما على ، معلوم عنده ھو إذا الموجود بمنزلة فإنه معدوما كان وإن ، األمر بعد كائنا األول فعلى ،" يقول" على معطوف

 يكون فال ، عنه يتأخر وال الوجود دميتق ال" كن" بـ للشيء أمره:  وقال الطبري واختاره ، األمر مع كائنا الثاني وعلى. بيانه

 قيام ونظيره:  قال. بيانه يأتي ما على ، بالوجود مأمور وھو إال موجودا وال ، باألمر موجود وھو إال بالوجود مأمورا الشيء

:  الروم[} َتْخُرُجونَ  أَْنُتمْ  إَِذا األَْرِض  ِمنَ  َدْعَوةً  َدَعاُكمْ  إَِذا ُثمَّ { قال كما ، عنه يتأخر وال هللا دعاء يتقدم ال قبورھم من الناس

 وتلخيص والوجود التكوين مع القول أن يقتضي ألنه ، المعنى جھة من خطأ ھو:  وقال القول ھذا عطية ابن وضعف]. 25

 تأخر مع عالما ، المقدورات تأخر مع قادرا ، وجودھا بشرط للمعدومات آمرا يزل لم وجل عز هللا أن:  اآلية ھذه في المعتقد
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 إلى يسند ما وكل. تكن لم أن بعد تجيء المحدثات إذ ، المأمورات بحسب فھو االستقبال يقتضي اآلية في ما فكل. المعلومات

 .بالذات قائم قديم ھو" : كن" عبارة تقتضيه الذي والمعنى. يزل ولم قديم فھو وعلم قدرة من تعالى هللا

 في كان فإن ؟ وجوده حال في أم ، عدمه حال أفي ؟ فيكون كن له ليقو حال أي ففي:  قيل فإن الماوردي الحسن أبو وقال

 ال حال فتلك وجوده حال في كان وإن ، آمر من إال األمر يكون أن يستحيل كما ، مأمورا إال يأمر أن استحال عدمه حال

 :  ثالثة أجوبة السؤال ھذا عن قيل ؟ حادث موجود ألنه ، والحدوث بالوجود فيھا يأمر أن يجوز

 وال ، خاسئين قردة يكونوا أن إسرائيل بني في أمر كما ، الموجود خلقه في أوامره نفوذ عن تعالى هللا من خبر أنه:  حدھاأ

 كائنة وھي تكن لم التي األشياء فكانت ، كونه قبل كائن ھو عالم وجل عز هللا أن:  الثاني المعدومات إيجاد في واردا ھذا يكون

 ، الوجود حال إلى العدم حال من بالخروج ويأمرھا. كوني:  لھا يقول أن فجاز ، موجودة ھي تيلل مشابھة كونھا قبل بعلمه

 .العدم حال في بھا ولعلمه له جميعھا لتصور

 ھناك يكون أن غير من ووجد ، كان وإنشاءه خلقه أراد إذا ويكونه يحدثه ما جميع عن عام تعالى هللا من خبر ذلك أن:  الثالث

 :  النجم أبي كقول ، قوال يكن لم وإن بالقول عنه فعبر ، يريده قضاء ھو نماوإ ، يقوله قول

 الحق للبطن االنساع قالت قد

 :  الدوسي حممة بن عمرو وكقول ، بالبطن لحق قد الظھر أن أراد وإنما ، ھناك قول وال

 قع له يقال تطيارا رام إذا...  فراخه طارت النسر مثل فأصبحت

 :  اآلخر قال وكما

 يمزقا أن لحمكما ونجيا...  الحقا لساقيه جناحاه التق

ُ  ُيَكلُِّمَنا لَْوال َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  َوَقالَ { 118:  اآلية ا َقدْ  قُلُوُبُھمْ  َتَشاَبَھتْ  َقْولِِھمْ  ِمْثلَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َقالَ  َكَذلِكَ  آَيةٌ  َتأْتِيَنا أَوْ  هللاَّ نَّ  َبيَّ
 }ُيوقُِنونَ  ْومٍ لِقَ  اآلياتِ 

 في المذكورون ألنھم ، الطبري ورجحه ، النصارى:  مجاھد. اليھود ھم:  عباس ابن قال} َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  َوَقالَ {:  تعالى قوله

 :  رميلة بن األشھب قال كما ، تحضيض" ھال" بمعنى" لوال"و. العرب مشركو:  وقتادة والسدي الربيع وقال. أوال اآلية

 المقنعا الكمي لوال ضوطري بني...  مجدكم أفضل النيب عقر تعدون

 يليھا ال التحضيض بمعنى" لوال" أن اللسان علماء عند بينھما والفرق ، غيره لوجود الشيء منع تعطي التي" لوال" ھذه وليست

 محمد بنبوة هللا يكلمنا ھال الكالم ىومعن. الخبر بحذف العادة وجرت ، االبتداء يليھا لالمتناع والتي ، مقدرا أو مظھرا الفعل إال

. تقدم وقد ، والعالمة الداللة:  واآلية. نبوته على عالمة تكون بآية يأتينا أو ، به فنؤمن نبي أنه فنعلم وسلم عليه هللا صلى

 جعل من قول في السالفة األمم أو ، العرب كفار} َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ { جعل من قول في والنصارى اليھود} َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ {
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 في:  قيل} قُلُوُبُھمْ  َتَشاَبَھتْ {. النصارى" يعلمون ال الذين" جعل من قول في اليھود أو ، والنصارى اليھود} َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ {

نَّ  َقدْ {. الكفر على اتفاقھم في" قلوبھم تشابھت. "الفراء وقال. اإليمان وترك واالقتراح التعنيت  .تقدم} ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ  اآلياتِ  اَبيَّ

ا{ 119:  اآلية ُ  َوال َوَنِذيراً  َبِشيراً  بِاْلَحقِّ  أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ  }اْلَجِحيمِ  أَْصَحابِ  َعنْ  ُتْسأَل

ا{:  تعالى قوله  َعنْ  ُتْسأَلُ  َوال{. مامعناھ تقدم قد ، عليه عطف" ونذيرا" ، الحال على نصب" بشيرا"} َبِشيراً  ِباْلَحقِّ  أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ

 َوال{:  تعالى هللا فأنزل ،" آلمنوا باليھود بأسه هللا أنزل لو: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي إن:  مقاتل قال} اْلَجِحيمِ  أَْصَحابِ 

 والمعنى ونذيرا ابشير على بعطفه الحال موضع في ويكون ، الجمھور قراءة وھي ، تسأل برفع} اْلَجِحيمِ  أَْصَحابِ  َعنْ  ُتْسأَلُ 

 موضع في ويكون ،" الالم وضم التاء بفتح" تسأل وال:  األخفش سعيد وقال. مسؤول غير ونذيرا بشيرا بالحق أرسلناك إنا

 بعد بكفرھم هللا علم ألن ، عنھم سائل غير ونذيرا بشيرا بالحق أرسلناك إنا:  والمعنى". ونذيرا بشيرا" على عطفا الحال

. واإلنذار التبشير بعد كفر من بكفر مؤاخذا يكون ال مسؤول غير ومعنى. سائل غير معنى ھذا. عنھم الهسؤ عن يغني إنذارھم

 فنزلت" . أبواي فعل ما شعري ليت: " يوم ذات وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  كعب بن ومحمد عباس ابن وقال

 :  وجھان وفيه ، وحده نافع قراءة وھي ، النھي على جزما" تسأل وال" قرأ من قراءة على وھذا ، اآلية ھذه

 وعن ، اإليمان إلى الكفر عن فينتقل حاله يتغير قد ألنه ، األحياء من وكفر عصى عمن السؤال عن نھى أنه:  أحدھما

 .الطاعة إلى المعصية

:  يقال كما وھذا ، لشأنه ظاوتغلي لحاله تعظيما ، ومعصيته كفره على مات عمن السؤال عن نھى أنه ، األظھر وھو:  والثاني

 لقراءة موافق ومعناھما ،" تسأل وما" أبي وقرأ". تسأل ولن" مسعود ابن وقرأ. تحسب ما فوق بلغ قد أي! فالن عن تسأل ال

 هللا أن" التذكرة" كتاب في ذكرنا وقد. فنزلت ، موتا أحدث أبويه أي سأل إنما:  وقيل. عنھم مسؤوال يكون أن نفى ، الجمھور

 . والحمد ، ذلك وبينا" النار في وأباك أبي إن: " للرجل السالم عليه قول وذكرنا ، به وآمنا وأمه أباه له أحيا لىتعا

بِعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوال اْلَيُھودُ  َعْنكَ  َتْرَضى َولَنْ { 120:  اآلية ِ  ُھَدى إِنَّ  قُلْ  ِملََّتُھمْ  َتتَّ بَ  َولَئِنِ  اْلُھَدى ُھوَ  هللاَّ  َبْعدَ  أَْھَواَءُھمْ  ْعتَ اتَّ
ِ  ِمنَ  لَكَ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي  }َنِصيرٍ  َوال َولِيٍّ  ِمنْ  هللاَّ

 :  مسألتان فيه} ِملََّتُھمْ  َتتَِّبعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوال اْلَيُھودُ  َعْنكَ  َتْرَضى َولَنْ {:  تعالى قوله

 يقترحون بما محمد يا غرضھم ليس:  المعنى} ِملََّتُھمْ  َتتَِّبعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوال اْلَيُھودُ  ْنكَ عَ  َتْرَضى َولَنْ {:  تعالى قوله:  األولى

. واتباعھم اإلسالم من عليه أنت ما ترك يرضيھم وإنما ، عنك يرضوا لم يسألون ما بكل أتيتھم لو بل ، يؤمنوا أن اآليات من

 وحكى ، ِرضوان:  التثنية في ويقال ، الواو ذوات من وھو ، وَمرضاة واناوِرض وُرضوانا وُرضا ِرضا يرضى رضي:  يقال

 ال ولكنھا بأن منصوب" تتبع. "وِرضاء ُمراضاة يراضي راضى مصدر وكأنه ، ممدود رضاء وحكي. ِرَضيان:  الكسائي

 ال االسم في يعمل وما] 5:  القدر[} اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى{:  كقوله ، لالسم خافضة حتى أن وذلك. الخليل قاله ، حتى مع تظھر

:  والملة. أن من بدل" حتى"و ، بحتى منصوب" تتبع: " النحاس وقال. شيئا ينصب ال اسما يخفض وما ، البتة الفعل في يعمل

  .رسله ألسنة وعلى كتبه في لعباده هللا شرعه لما اسم
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 ، فعله إلى عباده هللا دعا ما والشريعة الملة فإن ، والشريعة ملةال وبين بينه فرق فقد الدين فأما ، سواء والشريعة الملة فكانت

 .أمره عن العباد فعله ما والدين

 ، واحدة ملة كله الكفر أن على حنبل بن وأحمد وداود والشافعي حنيفة أبو منھم العلماء من جماعة اآلية بھذه تمسك:  الثانية

 يتوارث ال: " السالم عليه وبقوله ،] 6:  الكافرون[} ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  لَُكمْ {:  تعالى هوبقول ، الملة فوحد} ِملََّتُھمْ {:  تعالى لقوله

 في وأحمد مالك وذھب" . الكافر المسلم يرث ال: " السالم عليه قوله بدليل ، والكفر اإلسالم به المراد أن على" ملتين أھل

 ال: " السالم عليه قوله بظاھر أخذا ، المجوسي يرثان وال ، لنصرانيا اليھودي يرث فال ، ملل الكفر أن إلى األخرى الرواية

 ضمير إلى إضافتھا بدليل اللفظ في موحدة كانت وإن الكثرة به فالمراد} ِملََّتُھمْ {:  تعالى قوله وأما ،" ملتين أھل يتوارث

 .وأحاديثھم علومھم يعني ، ديثھمح عليھم وسمعت ، علمھم -  مثال - المدينة أھل علماء عن أخذت:  تقول كما الكثرة،

 ھو يشاء من قلب في يضعه الذي الحق هللا ھدى من محمد يا عليه أنت ما المعنى} اْلُھَدى ُھوَ  هللاَِّ  ُھَدى إِنَّ  قُلْ {:  تعالى قوله

 .ھؤالء يدعيه ما ال ، الحقيقي الھدى

 حمل ولو ، جمعت مختلفة كانت ولما ، وأجمال جمل:  تقول كما ، ھوى جمع األھواء} أَْھَواَءُھمْ  اتََّبْعتَ  َولَِئنِ {:  تعالى قوله

 للرسول أنه:  والثاني. إليه الخطاب لتوجه ، للرسول أنه:  أحدھما:  وجھان الخطاب ھذا وفي. ھواھم لقال الملة أفراد على

 المسالمة يسألون كانوا أنھم ةاآلي وسبب. منزلته دون منزلتھم إذ ، ألمته تأديب فيه يكون األول وعلى ، أمته به والمراد

 .بجھادھم وأمره ، ملتھم يتبع حتى عنه يرضوا لن أنھم هللا فأعلمه ، باإلسالم وسلم عليه هللا صلى النبي ويعدون ، والھدية

 من بآيات:  فقال ؟ كفرته بم:  فقيل ، كافر:  فقال ، مخلوق القرآن:  يقول عمن حنبل بن أحمد مثل} اْلِعْلمِ  ِمنَ {:  تعالى قوله

 مخلوق أنه زعم فمن. هللا علم من والقرآن] 145:  البقرة[} اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  أَْھَواَءُھمْ  اتََّبْعتَ  َولَِئنِ {:  تعالى هللا كتاب

 .كفر فقد

 }اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  بِهِ  َيْكفُرْ  َوَمنْ  بِهِ  ِمُنونَ ُيؤْ  أُولَِئكَ  تاِلَوتِهِ  َحقَّ  َيْتلُوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  الَِّذينَ { -121:  اآلية

ْلُتُكمْ  َوأَنِّي َعلَْيُكمْ  أَْنَعْمتُ  الَّتِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسرائيلَ  َبنِي َيا{ -122:  اآلية  }اْلَعالَِمينَ  َعلَى َفضَّ

قُوا{ -123:  اآلية ً  َواتَّ ً  سٍ َنفْ  َعنْ  َنْفسٌ  َتْجِزي ال َيْوما  }ُيْنَصُرونَ  ُھمْ  َوال َشَفاَعةٌ  َتْنَفُعَھا َوال َعْدلٌ  ِمْنَھا ُيْقَبلُ  َوال َشْيئا

 وقال. القرآن التأويل ھذا على والكتاب ، وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب ھم:  قتادة قال} اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله

" آتيناھم" ، باالبتداء رفع" الذين"و. تعم واآلية ، التوراة:  التأويل ھذا على والكتاب. ئيلإسرا بني من أسلم من ھم:  زيد ابن

 }ِبهِ  ُيْؤِمُنونَ  أُولَِئكَ { الخبر كان شئت وإن ، االبتداء خبر" يتلونه" ، صلته

 ، حرامه ويحرمون ، حالله فيحللون ، ھيوالن األمر باتباع ، اتباعه حق يتبعونه:  فقيل} تاِلَوِتهِ  َحقَّ  َيْتلُوَنهُ { معنى في واختلف

 وھو ، اتبعھا أي 2:  الشمس[} َتالَھا إَِذا َواْلَقَمرِ {:  تعالى هللا قول سمعت أما:  عكرمة قال. عكرمة قاله ، تضمنه بما ويعملون

 :  الشاعر وقال. عنھما هللا رضي مسعود وابن عباس ابن قول معنى
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 تستتليني دلوي جعلت قد

} ِتالَوِتهِ  َحقَّ  َيْتلُوَنهُ {:  تعالى قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر ابن عن نافع عن مالك عن عيسى بن نصر وروى

 وقال. صحيح معناه أن إال ، أحمد بكر أبو الخطيب ذكر فيما المجھولين من واحد غير إسناده في". اتباعه حق يتبعونه: " قال

 مروا إذا الذين ھم:  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وعن. الجنة رياض على به ھبطي القرآن يتبع من:  األشعري موسى أبو

 كان:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن المعنى ھذا روي وقد. منھا استعاذوا عذاب بآية مروا وإذا ، هللا من سألوھا رحمة بآية

 ما ويكلون ، بمتشابھه ويؤمنون ، بمحكمه يعملون الذين ھم:  الحسن وقال.تعوذ عذاب بآية مر وإذا ، سأل رحمة بآية مر إذا

 .قراءته حق يقرؤونه:  وقيل. عالمه إلى عليھم أشكل

 .وفق لمن االتباع يكون المعاني بفھم فإن ، معانيه ويفھمون ، ألفاظه يرتلون المعنى يكون أن إال ، بعد فيه وھذا:  قلت

ُھنَّ  بَِكلَِماتٍ  َربُّهُ  إِْبَراِھيمَ  اْبَتلَى َوإِذِ { 124:  اآلية ً  لِلنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنِّي َقالَ  َفأََتمَّ تِي َوِمنْ  َقالَ  إَِماما يَّ  َعْھِدي َيَنالُ  ال َقالَ  ُذرِّ
الِِمينَ   }الظَّ

 :  مسألة عشرون فيه

 -  اليھود قح من فكان ، البيت بنى الذي وأنه ، السالم عليه إبراھيم بذكر ذلك اتصل والقبلة الكعبة ذكر جرى لما:  األولى

 بالسريانية تفسيره وإبراھيم. وتعبد أمر ومعناه ، واالختبار االمتحان:  واالبتالء. دينه عن يرغبوا أال - إبراھيم نسل من وھم

 أو والعربي السرياني بين االتفاق يقع ما وكثيرا:  السھيلي قال. رحيم أب:  عطية ابن ذكر فيما وبالعربية ، الماوردي ذكر فيما

 ألطفال كافلين زوجته وسارة ھو جعل ولذلك ، باألطفال لرحمته ، راحم أب تفسيره إبراھيم أن ترى أال ، اللفظ في يقاربه

 .القيامة يوم إلى صغارا يموتون المؤمنين

 رأى وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  وفيه ، سمرة عن الطويل الرؤيا حديث من البخاري خرجه ما ھذا على يدل ومما:  قلت

 . والحمد ، التذكرة كتاب في عليه أتينا وقد. الناس أوالد وحوله السالم عليه إبراھيم الروضة في

 وكذلك] 74:  األنعام[} آَزرَ  ألَِبيهِ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوإِذْ {:  التنزيل وفي. المؤرخين بعض قول في ناخور بن تاريخ ابن ھو وإبراھيم

 إسماعيل:  بنين أربع له وكان. تعالى هللا شاء إن بيانه" األنعام" في يأتي ما على ، ذلك في تناقض وال ، البخاري صحيح في

 ، معلوم مبتليا وتعالى تبارك الرب كون إذ ، لالھتمام الفاعل على وقدم. السھيلي ذكره ما على ، ومدائن ومدين وإسحاق

 وقراءة. فاعلمه ، االھتمام ھذا على الكالم بني فإنما ، المفعول تقديم موجب بالفاعل متصال العربية في المفعول الضمير وكون

 عباس ابن أن وزعم ، العكس على قرأ أنه زيد بن جابر عن وروي. ذكرنا ما على بالرفع" ربه" ، بالنصب" إبراھيم" العامة

 }بَِكلَِماتٍ {:  قوله في الباء ألجل ، بعد وفيه ، وسأل ربه إبراھيم دعا والمعنى. كذلك أقرأه

 الوظائف عن عنھا عبر لكنه ، تعالى الباري كالم إلى تحقيقھا ويرجع ، كلمة جمع الكلمات} ِبَكلَِماتٍ {:  تعالى قوله:  ةالثاني

". كن" وھي كلمة عن صدر ألنه ، كلمة عيسى سمي كما ، به سميت بالكالم تكليفھا كان ولما ، السالم عليه إبراھيم كلفھا التي

 .العربي ابن قاله ، المجاز يقسم أحد بمقدمته الشيء وتسمية
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 سورة في منھا عشرة ، سھما ثالثون وھي ، اإلسالم شرائع:  أحدھا:  أقوال على بالكلمات المراد في العلماء واختلف:  الثالثة

اِئُبونَ {:  براءة ] 35:  األحزاب[} ْسلَِماتِ َواْلمُ  اْلُمْسلِِمينَ  إِنَّ {:  األحزاب في وعشرة ، آخرھا إلى] 112:  التوبة[} اْلَعاِبُدونَ  التَّ

:  المؤمنون[} ُيَحافُِظونَ  َصلََواِتِھمْ  َعلَى{:  قوله إلى] 1:  المؤمنون[} اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ {:  المؤمنون في وعشرة ، آخرھا إلى

:  عنھما هللا رضي عباس ابن قال. } ُيَحافُِظونَ  ِتِھمْ َصال َعلَى ُھمْ  َوالَِّذينَ {:  قوله إلى} اْلُمَصلِّينَ  إاِلَّ {: } َساِئلٌ  َسأَلَ { في وقوله] 9

 الَِّذي َوإِْبَراِھيمَ {:  فقال البراءة له هللا فكتب فأتمه باإلسالم ابتلي ، السالم عليه إبراھيم إال كلھا بھا فقام بھن أحدا هللا ابتلى ما

 والمعنى ، الرسالة بأداء:  بعضھم وقال ، ابنه حبذب:  بعضھم وقال ، والنھي باألمر:  بعضھم وقال]. 37:  النجم[} َوفَّى

 ال:  قال ؟ ذريتي ومن:  قال. نعم قال ؟ إماما للناس تجعلني:  قال ، بأمر مبتليك إني:  تعالى قوله ھي:  مجاھد وقال. متقارب

 ؟ علينا وتتوب مناسكنا ريناوت:  قال. نعم قال ؟ وأمنا:  قال. نعم قال ؟ للناس مثابة البيت تجعل:  قال ، الظالمين عھدي ينال

 ذكره ما ھذا من وأصح. أتم الذي ھو تعالى فا القول ھذا وعلى. نعم قال ؟ الثمرات من أھله وترزق:  قال. نعم قال

ُھنَّ  ِبَكلَِماتٍ  َربُّهُ  إِْبَراِھيمَ  اْبَتلَى َوإِذِ {:  قوله في عباس ابن عن طاوس ابن عن معمر عن عبدالرزاق  هللا ابتاله:  قال} َفأََتمَّ

 وفي. الشعر وفرق ، والسواك ، واالستنشاق ، والمضمضة ، الشارب قص:  الجسد في وخمس الرأس في خمس ، بالطھارة

 فالذي القول ھذا وعلى ، بالماء والبول الغائط مكان وغسل ، اإلبط ونتف ، واالختتان ، العانة وحلق ، األظفار تقليم:  الجسد

 ، البراجم غسل الفرق موضع جعل أنه إال ، أيضا عشر أنھا الجلد أبي عن مطر وروى. القرآن اھرظ وھو ، إبراھيم ھو أتم

 ، والقمر ، الكوكب:  الست الخالل ھي:  الحسن. خاصة الحج مناسك ھي:  قتادة وقال. االستحداد االستنجاء وموضع

 به ابتلي مما كله ھذا ألن ، بمتناقضة ليست قوالاأل وھذه:  الزجاج إسحاق أبو قال. والختان ، والھجرة ، والنار والشمس،

 .السالم عليه إبراھيم

 من وأول ، اختتن من أول السالم عليه إبراھيم:  يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن وغيره الموطأ وفي:  قلت

:  قال الشيب رأى فلما ، شاب من وأول ، الشارب قص من وأول ، األظفار قلم من وأول ، استحد من وأول ، الضيف أضاف

 من أول:  قال أبيه عن إبراھيم بن سعيد عن شيبة أبي بن بكر أبو وذكر. وقارا زدني رب يا:  قال ، وقار:  قال ؟ ھذا ما

 وأول ، استاك من وأول ، بالسيف ضرب من وأول ، الثريد ثرد من وأول:  غيره قال. هللا خليل إبراھيم المنابر على خطب

 فقد المنبر أتخذ إن: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال جبل بن معاذ وروى. السراويل لبس من وأول ، بالماء نجىاست من

 " .إبراھيم أبي اتخذھا فقد العصا أتخذ وإن إبراھيم أبي اتخذه

 .فيه جاء وما" الختان" ذلك فأول ، فيھا والكالم عليھا والوقف بيانھا يجب أحكام وھذه:  قلت

 أبي عن الموطأ ففي ، فيھا اختتن التي السن في واختلف. اختتن من أول السالم عليه إبراھيم أن على العلماء أجمع:  الرابعة

 األوزاعي رواه وقد ، رأيا يكون ال ھذا ومثل". سنة ثمانين ذلك بعد وعاش سنة وعشرين مائة ابن وھو: " موقوفا ھريرة

 إبراھيم اختتن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن المسيب ناب سعيد عن سعيد بن يحيى عن مرفوعا

 رواية غير من مرفوعا مسندا وروي. عمر أبو ذكره" . سنة ثمانين ذلك بعد وعاش سنة وعشرين مائة ابن وھو السالم عليه

 وھو ،" سنة ثمانين ابن" وغيره مسلم صحيح في كذا" . بالقدوم واختتن سنة ثمانين بلغ حين اختتن أنه: " وجوه من يحيى

 إبراھيم اختتن:  عكرمة قال. وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن األعرج وحديث عجالن ابن حديث في المحفوظ
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 ذكره ، رافع بن المسيب وقال عكرمة قال ھكذا ، مختون إال إبراھيم ملة على بعد بالبيت يطف ولم:  قال. سنة ثمانين ابن وھو

 .موضع" : مشددا" القدوم:  الزناد أبو قال. ومخففا مشددا يروي" القدوم"و. المروزي

 في تركھا يسع ال التي اإلسالم فطرة ومن السنن مؤكدات من ذلك أن على فجمھورھم ، الختان في العلماء واختلف:  الخامسة

ً  إِْبَراِھيمَ  لَّةَ مِ  اتَِّبعْ  أَنِ {:  تعالى لقوله ، فرض ذلك:  طائفة وقالت. الرجال  ، االختتان ھو:  قتادة قال]. 123:  النحل[} َحِنيفا

 ، العورة إلى النظر تحريم على باإلجماع وجوبه على سريج ابن واستدل. الشافعي قول وھو ، المالكيين بعض مال وإليه

 كنظر الجسم لمصلحة يباح ھذا مثل بأن ھذا عن وأجيب. المختون من إليھا النظر أبيح لما فرض الختان أن لوال: وقال

 رواه بما أصحابنا بعض احتج وقد. تعالى هللا شاء إن بيانه" النحل" في يأتي ما على ، إجماعا بواجب ليس والطب الطبيب،

 للرجال سنة الختان: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أوس بن شداد عن أبيه عن المليح أبي عن أرطأة بن الحجاج

 .به يحتج ممن ليس والحجاج" . لنساءل مكرمة

..." االختتان خمس الفطرة: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي حديث الباب ھذا في به يحتج ما أعلى:  قلت

:  وسلم عليه هللا صلى النبي لھا فقال ، بالمدينة النساء تختن كانت امرأة أن عطية أم عن داود أبو وروى. وسيأتي ، الحديث

 ذكرھا رواية وفي. مجھول راويه ضعيف الحديث وھذا:  داود أبو قال" . للبعل وأحب للمرأة أحظى ذلك فإن تنھكي ال"

 " .الرجل عند وأحظى للوجه أنور فإنه تنھكي وال: "رزين

 فاغتم ، مختون ولد هل ولد رجال ھھنا إن:  أحمد لي قال الميموني قال. الختان مؤنة كفي فقد مختونا الصبي ولد فإن:  السادسة

 .بھذا غمك فما المؤنة كفاك قد هللا كان إذا:  له فقلت ، شديدا غما لذلك

 وإدريس وشيث آدم:  مختونين عشر ثالثة األنبياء من خلق:  قال األحبار كعب عن حدثت الجوزي الفرج أبو قال:  السابعة

 حبيب بن محمد وقال. وسلم عليه هللا صلى يوالنب وعيسى ويحيى وسليمان وشعيب وموسى ويوسف ولوط وسام ونوح

 وحنظلة وعيسى وزكريا وسليمان وموسى ويوسف وشعيب ولوط وصالح وھود ونوح وشيث آدم:  عشر أربعة ھم:  الھاشمي

 .أجمعين وعليھم عليه هللا صلى ومحمد" الرس أصحاب نبي" صفوان بن

 هللا صلى النبي أن بإسناده" الحلية كتاب" في الحافظ نعيم أبو كرفذ ، وسلم عليه هللا صلى النبي في الروايات اختلفت:  قلت

 أيوب بن يحيى حدثنا عيسى بن محمد حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا التمھيد في عمر أبو وأسند. مختونا ولد وسلم عليه

 عن عكرمة عن الخراساني طاءع عن شعيب عن مسلم بن الوليد حدثنا العسقالني السري أبى بن محمد حدثنا العالف بادي بن

 ھذا:  عمر أبو قال". محمدا" وسماه مأدبة له وجعل ، سابعه يوم وسلم عليه هللا صلى النبي ختن عبدالمطلب أن:  عباس ابن

 أبي ابن عند إال لقيته ممن الحديث أھل من أحد عند أجده فلم الحديث ھذا طلبت:  أيوب بن يحيى قال. غريب مسند حديث

 .مختونا ولد وسلم عليه هللا صلى النبي إن:  قيل وقد:  عمر أبو قال. السري

 عشرة لثالث إسماعيل إبراھيم ختن:  قالوا أنھم العلماء من جماعة عن األخبار في فثبت ، الصبي يختن متى واختلفوا:  الثامنة

 عمل من ذلك وقال مالك ذلك وأنكر ، السابع يوم ولدھا تختن كانت أنھا فاطمة عن وروي. أيام لسبعة إسحاق ابنه وختن. سنة

. مالك عن وھب ابن روى ونحوه. عشر إلى سنين سبع بين ما الصبي يختن:  سعد بن الليث وقال. وھب ابن عنه ذكره. اليھود
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 رسول قبض حين أنت من مثل:  عباس ابن سئل:  قال جبير بن سعيد عن البخاري وفي. شيئا ذلك في أسمع لم:  أحمد وقال

 .االحتالم يقارب أو يدرك حتى الرجل يختنون ال وكانوا:  قال. مختون يومئذ أنا:  قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا

 وروي. سنة ثمانين بلغ وإن يختتن حتى إسالمه يتم ال:  يقول عطاء وكان ، يختن أن يسلم الكبير الرجل في العلماء واستحب

 ابن قال ، وصالته وحجه وذبيحته بشھادته وال بأسا به يرى وال ، نيختت أال يسلم الذي للشيخ يرخص كان أنه الحسن عن

:  وعكرمة زيد بن وجابر عباس ابن عن وروي. يثبت ال األغلف حج في بريدة وحديث. ھذا على العلم أھل وعامة:  عبدالبر

 .شھادته تجوز وال ذبيحته تؤكل ال األغلف أن

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن سلمة أم وروت. العانة حلق في الحديد استعمال فاالستحداد] استحد من وأول: [ قوله:  التاسعة

:  له قال عانته إلى بلغ إذا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول طلى رجال أن عباس ابن وروى. بيده عانته ولي اطلى إذا كان

 عانته على الشعر كثر إذا وكان ، يتنور ال كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن أنس وروى. بيده عانته طلى ثم ، عني اخرج

 .الحديثين بين الجمع ليصح ، نادرا تنور وإنما الحلق كان فعله من األكثر أن على يدل وھذا:  منداد خويز ابن قال. حلقه

 وحلق األظفار قص من للنساء أحب:  مالك وقال. منھا يزال ما والقالمة ، قصھا:  األظفار وتقليم. األظفار تقليم في:  العاشرة

" األصول نوادر" في الحكيم الترمذي وذكر. القاسم ابن عن وسحنون مسكين بن الحارث ذكره. الرجال على ھو ما مثل العانة

 بشر بن عبدهللا سمعت:  قال الفزاري بالل بن عمر عن الزبيدي العالء بن إبراھيم حدثنا:  قال عمر أبي بن عمر حدثنا له

 من لثاتكم ونظفوا براجمكم ونقوا قالماتكم وادفنوا أظافيركم قصوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس قال:  يقول المازني

 يخدش أنه أجل فمن األظفار قص فأما:  الترمذي قال. فأحسن عليه تكلم ثم" بخرا قخرا علي تدخلوا وال وتسننوا الطعام

 أجنب ومن. جنبا يزال فال الوسخ أجل من البشرة إلى الماء يصل وال أجنب فربما ، الوسخ مجتمع وھو ، ويضر ويخمش

 قص إلى ندبھم فلذلك ، كله جسده الغسل يعم حتى حاله على جنب فھو مغسول غير الغسل بعد جسده من إبرة موضع فبقي

 تهصال في سھا حيث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث وفي. الظفر جمع واألظفار ، األظفور جمع واألظافير. األظفار

 وذكر" . والتفث الجنابة أظافيره وفي السماء خبر عن أحدكم ويسألني وأنملته ظفره بين أحدكم ورفغ أوھم ال لي وما: " فقال

:  قال واصل أبي فرج بن سليمان عن ، له" القرآن أحكام" في بالكيا المعروف الطبري محمد بن علي الحسن أبو الخبر ھذا

 عن يسأله وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء:  فقال طوال أظفاري في فرأى ، افحتهفص عنه هللا رضي أيوب أبا أتيت

 " .والتفث الوسخ فيھا يجتمع حتى الطير كأظفار وأظفاره السماء خبر عن يسأل أحدكم يجيء: " فقال السماء خبر

 أن عليه فيحق ، قائم الحرمة من فحفظه هعن وزال منه سقط فما ، حرمة ذو المؤمن جسد فإن" قالماتكم ادفنوا: " قوله وأما

 مزابل في أو النار في يقع وال يتفرق ال كي ، بدفنه حرمته تقام أيضا فكذلك بعضه مات فإذا ، دفن مات لو أنه كما ، يدفنه

 هللا رحمه أبي بذلك حدثنا. الكالب عنه تبحث ال كي احتجم حيث دمه بدفن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر وقد. قذرة

 بن عبدهللا بن عامر سمعت:  قال ماعز بن عبدالرحمن بن القاسم بن الھنيد حدثنا:  قال إسماعيل بن موسى حدثنا:  قال تعالى

 الدم بھذا اذھب عبدهللا يا: "  قال فرغ فلما ، يحتجم وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى أنه حدثه أباه إن يقول الزبير

 ما عبدهللا يا: " قال رجع فلما ، فشربه الدم إلى عمد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن برز فلما" . أحد يراك ال حيث فأھرقه
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 شربت لم: " قال. نعم قال"  ؟ شربته لعلك: " قال. الناس عن خافيا أنه ظننت مكان أخفى في جعلته:  قال" .  ؟ به صنعت

 بن داود حدثنا:  قال الھروي سليمان بن مالك حدثنا:  قال أبي حدثني" . الناس من لك وويل منك للناس وويل الدم،

 من أشياء سبعة بدفن يأمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عبدالرحمن

 .والبشيمة ، والقلفة ، والسن ، والحيضة ، والدم ، والظفر ، الشعر:  اإلنسان

 كل عقدة ظھر وھو" برجمة واحدھا" الدرن مجتمع وھي ، المفاصل من الغضون تلك فالبراجم" براجمكم نقوا: " قوله وأما

 قصبة وھي ، ظھرھا يلي مما وذلك ، رواجب وجمعھا ، راجبة تسمى العقدتين بين وما ، برجمة يسمى العقدة فظھر ، مفصل

 الجنابة، فيه فتبقى يدرن لئال بتنقيته فأمر ، وراجبتين رجمةب لھا فإن اإلبھام إال رواجب وثالث برجمتان أصبع فلكل ، األصبع

 .والبشرة الماء بين الدرن ويحول

:  والعمور. منابتھا وھي ، األسنان ودون األسنان فوق اللحمة وھي ، جماعة واللثات ، واحدة فاللثة" لثاتكم نظفوا: " قوله وأما

 ، الرائحة وتتنكر النكھة عليه فتتغير الطعام وضر فيھا يبقى لئال ظيفھابتن فأمر. عمر واحدھا ، السنين بين القليلة اللحمة

 لََدْيهِ  إاِلَّ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْلفِظُ  َما{:  تعالى قوله في الخبر في وروي. نابيه عند الملكين ومقعد ، القرآن طريق ألنه ، الملكان ويتأذى

 ، عيينة بن سفيان عن ذلك يذكر أبي سمعت:  قال الشقيقي علي بن حمدم بذلك حدثنا. نابيه عند:  قال] 18:  ق[} َعِتيدٌ  َرقِيبٌ 

 في والعند واللدى ، عنده أي" لديه: " وقوله. البراز إلى لسانه عن الكالم يلفظ الشفتين عمل ھو اللفظ أن وذلك ، قال ما وجاد

 .الناب وھو الكالم مغلظ عند عتيد الرقيب أن تنبئ اآلية فكأن. زائدة فالنون" لدن" قولھم وكذلك ، واحد بمعنى السائرة لغتھم

 .السن نظفوا أي ، السن من مأخوذ السواك وھو" تسننوا: " قوله وأما

 قد الذي األقلح:  قال النضر عن يذكر الجارود وسمعت". وقلحا قحال" عندي فالمحفوظ" بخرا قخرا علي تدخلوا ال: " وقوله

 ، أبخر رجل:  يقال ، لبشرته منكرة رائحة له تجد الذي:  والبخر. القخر رفأع وال ، باطنھا من بخرت حتى أسنانه اصفرت

 قال:  قال أبيه عن العباس بن تمام بن جعفر أبي عن علي أبي عن منصور عن جرير حدثنا:  قال الجارود حدثنا. بخر ورجال

 " .قلحا علي تدخلون لكم ما ، استاكوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

. مالك قاله ، نفسه فيمثل يجزه وال ، اإلطار وھو الشفة طرف يبدو حتى منه األخذ وھو. الشارب قص في:  عشرة الحادية

 وأرى ، بدع ھذه:  الشارب حلق في قال أنه عنه أشھب وذكر. شاربه حلق من يؤدب أن وأرى:  قال عنه عبدالحكم ابن وذكر

 وكذلك ، بنفسه ممثال يراه كأنه. ضربا حلقه من يوجع أن أرى:  لكما قال منداد خويز ابن وقال. فعله من ضربا يوجع أن

 من أصحابه وكان ، لمة ذا كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وكذلك. حلقه من أولى عنده وتقصيره ، الشعر بنتفه

 وشاربه أظافره يقص كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وروي. النسك في وحلقوا حلق وإنما ، مقصر أو الشعر وافر بين

 المزني:  رأيناھم الذين وأصحابه ، منصوصا شيئا ھذا في الشافعي عن نجد لم:  الطحاوي وقال. الجمعة إلى يخرج أن قبل

 وأبو وزفر حنيفة أبو وأما:  قال. تعالى هللا رحمه الشافعي عن ذلك أخذا أنھما ذلك ويدل ، شواربھما يحفيان كانا والربيع

 أن الشافعي عن منداد خويز ابن وذكر. التقصير من أفضل اإلحفاء أن والشارب الرأس شعر في مذھبھم فكان محمدو يوسف

 وسمعته ، شديدا شاربه يحفي حنبل بن أحمد رأيت:  األثرم بكر أبو وقال. سواء حنيفة أبي كمذھب الشارب حلق في مذھبه
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 في إنما:  عمر أبو قال" . الشوارب احفوا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما يحفى:  فقال الشارب إحفاء في السنة عن سئل

 على يقضي والمفسر ، مفسر وھو ، الشارب قص:  والثاني. التأويل محتمل لفظ وھو ، أحفوا:  أحدھما:  أصالن الباب ھذا

 هللا رسول كان:  قال عباس بنا عن الترمذي روى. الباب ھذا في به قيل ما أولى وھو ، المدينة أھل عمل وھو ، المجمل

 وخرج. غريب حسن حديث ھذا:  قال". يفعله كان الرحمن خليل إبراھيم إن: " ويقول شاربه من يقص وسلم عليه هللا صلى

 األظفار وتقليم الشارب وقص واالستحداد االختتان خمس الفطرة: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن مسلم

 وأوفوا الشوارب احفوا المشركين خالفوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن وفيه. " اإلبط ونتف

 نافع عن رزين ذكر. والنظافة الجمال عكس وذلك ، معا يوفرونھما أو شواربھم ويوفرون ، لحاھم يقصون واألعاجم" . اللحى

 ابن وكان:  البخاري وفي. واللحية الشارب بين ما يعني ، ھذين أخذوي ، الجلد إلى ينظر حتى شاربه يحفي كان عمر ابن أن

 رسول أن العاص بن عمرو بن عبدهللا عن الترمذي وروى. اعتمر أو حج إذا القبضة على زاد ما لحيته طول من يأخذ عمر

 .غريب حديث ھذا:  قال. وطولھا عرضھا من لحيته من يأخذ كان وسلم عليه هللا صلى هللا

 ألنه ، أولى واألول ، النظافة لحصول جاز عكس فلو ، الحلق العانة سنة أن كما ، النتف فسنته اإلبط وأما:  عشرة الثانية

 .المعتاد المتيسر

 فرقت:  يقال ، فرق عقيصته انفرقت إن:  وسلم عليه هللا صلى صفته وفي ، المفرق في تفريقه:  الشعر وفرق:  عشرة الثالثة

 ابن عن النسائي خرج. واحدة وفرة تركه ينفرق لم فإن ، مفرقه في فرقه رأسه شعر انفرق إن:  ليقا ، فرقا أفرقه الشعر

 أھل موافقة يحب وكان ، شعورھم يفرقون المشركون وكان ، شعره يسدل كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس

 قال. أنس عن ومسلم البخاري أخرجه ، ذلك بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرق ثم ، بشيء فيه يؤمر لم فيما الكتاب

 الشعر في والفرق ، كالقصة واتخاذه ، الجبين على إرساله العلماء عند ھھنا به والمراد ، إرساله الشعر سدل:  عياض القاضي

 على أقام معةالج من انصرف إذا كان عبدالعزيز بن عمر أن روي وقد. وسلم عليه هللا صلى النبي إليه رجع الذي ألنه ، سنة

 .اعلم فا ، السالم عليه إبراھيم سنة من كان الفرق إن:  قيل وقد. شعره يفرق لم من كل ناصية يجزون حرسا المسجد باب

 قال:  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من داود وأبي النسائي ففي ، نتفه ويكره فنور الشيب وأما:  عشرة الرابعة

 هللا وكتب القيامة يوم نورا له كانت إال اإلسالم في شيبة يشيب مسلم من ما الشيب تنتفوا ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

  " .خطيئة عنه وحط حسنة له

 أبي حق في وسلم عليه هللا صلى لقوله ، فجائز السواد بغير تغييره فأما ، بالسواد تغييره يكره كذلك نتفه يكره وكما:  قلت

 :  قال من أحسن ولقد" . السواد واجتنبوا بشيء ھذا غيروا: " - بياضا كالثغامة ولحيته به جيء وقد - قحافة

 األصل فسد إذا األعلى في خير وال...  أصلھا ويبيض أعالھا يسود

 :  اآلخر وقال

 النار من سترا له المليك سل...  تستره بالحناء الشيب خاضب يا
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 وسلم عليه هللا صلى النبي له شھد وقد ، العرب طعام وھو ، بركة وأكثره عامالط أزكى فھو الثريد وأما:  عشرة الخامسة

 أسماء عن البستي صحيح وفي" . الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل: " فقال الطعام سائر على بالفضل

 إنه: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني:  وتقول فوره يذھب حتى شيئا غطته ثردت إذا كانت أنھا بكر أبي بنت

 " .للبركة أعظم

 ذكر ويأتي. وغيره المسيب بن سعيد قاله وما ، عباس ابن عن عبدالرزاق ذكره ما معنى في كله وھذا:  قلت:  عشرة السادسة

. تعالى هللا شاء إن" ھود" في الضيافة وحكم" براءة" في االستنجاء وحكم" النساء" سورة في والسواك واالستنشاق المضمضة

 ، ليلة أربعين من أكثر نترك أال العانة وحلق اإلبط ونتف األظفار وتقليم الشارب قص في لنا وقت:  قال أنس عن مسلم وخرج

. سليمان بن جعفر يرويه الحديث وھذا ، الجمعة إلى الجمعة من ذلك تفقد والمستحب  ، المدة أكثر في تحديد ھذا:  علماؤنا قال

 جھة من بالقوي ليس الحديث وھذا. غلطه وكثرة حفظه لسوء ، بحجة ليس:  فيه عمر أبو وقال. نظر حديثه في:  يالعقيل قال

 .التوفيق وبا ، ذلك في توقيت أال على وأكثرھم ، قوم به قال قد ولكنه ، النقل

ً  لِلنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنِّي{:  تعالى قوله:  عشرة السابعة  ألنه ، إمام:  وللطريق ، إمام:  البناء لخيط قيل ومنه ، وةالقد:  اإلمام} إَِماما

 هللا فجعله. الصالحون بك ويقتدي ، الخصال ھذه في بك يأتمون إماما للناس جعلناك:  فالمعنى. يقصد أي ، للمسالك فيه يؤم

 .احنيف كان أنه - اعلم وهللا - فيه الدعوى على األمم اجتمعت فلذلك ، طاعته ألھل إماما تعالى

يَِّتي َوِمنْ {:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة  ھذا:  وقيل. فاجعل رب يا ذريتي من أي ، تعالى هللا إلى الرغباء جھة على دعاء} ُذرِّ

 يستحق ال وظالما عاصيا فيھم أن تعالى هللا فأخبره ؟ يكون ماذا رب يا ذريتي ومن أي ، عنھم االستفھام جھة على منه

 ال{:  فقال يعصي من ذريته في أن هللا فأعلمه ، إمام ذريته من يجعل أن السالم عليه إبراھيم سأل:  عباس ابن قال. اإلمامة

الِِمينَ  َعْھِدي َيَنالُ   }الظَّ

يَِّتي َوِمنْ {:  تعالى قوله:  عشرة التاسعة  عليه آدم صلب من الخلق أخرج تعالى هللا ألن ، الذر من فعلية ، ذرية أصل} ُذرِّ

 نسل وھي الذرية ومنه ، خلقھم ذرءا يذرؤھم الخلق هللا ذرأ من مأخوذ ھو:  وقيل. أنفسھم على أشھدھم ينح كالذر السالم

 جني ابن قال. بفتحھا" ذرية"و الذال بكسر" ذرية" ثابت بن زيد وقرأ. الذراري والجمع ، ھمزھا تركت العرب أن إال ، الثقلين

 ، ذري:  والرابع ، ذرو:  والثالث ، ذرر:  والثاني ، ذرأ:  أحدھا:  لفاظأ أربعة الحرف ھذا أصل يحتمل:  عثمان الفتح أبو

 الواو وأما" كالذر كان الخلق أن" الخبر في ورد لما وذلك ، ومعناه الذر لفظ فمن ذرر وأما ، الخلق هللا ذرأ فمن الھمزة فأما

ً  َبحَ َفأَصْ {:  تعالى قوله وذلك ، جميعا يقاالن وذريته الحب ذروت فمن ، والياء َياحُ  َتْذُروهُ  َھِشيما  للطفه وھذا] 45:  الكھف[} الرِّ

: قولھم ومنه ، نسفته أي وذريا ذروا وتذريه تذروه وغيره التراب الريح ذرت :  الجوھري قال. أيضا الذر حال وتلك ، وخفته

:  الخليل وقال. ألقاه أي ، دابته ھرظ عن فأذراه وطعنه. للزرع الحب كإلقائك ، ألقيته إذا الشيء وأذريت ، الحنطة الناس ذرى

 كثر لما لكن ، ذرورة ، ذرية أصل:  وقيل. البذر الزارع ذرأ كما األرض على ذرأھا تعالى هللا ألن ، ذرية سموا إنما

 األبناء ھنا بالذرية والمراد. ذرية فصارت الياء في الواو أدغمت ثم ، ذروية فصارت ، ياء الراءات إحدى من أبدل التضعيف

ا لَُھمْ  َوآَيةٌ {:  تعالى قوله ومنه ، واألبناء اآلباء على تطلق وقد ، خاصة َتُھمْ  َحَمْلَنا أَنَّ يَّ  .آباءھم يعني] 41:  يس[} ُذرِّ
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الِِمينَ  َعْھِدي َيَنالُ  ال{:  تعالى قوله:  عشرين الموفية  النبوة، أنه عباس ابن عن صالح أبو فروى ، بالعھد المراد في اختلف} الظَّ

 العھد ويطلق. أمره عھده:  وقيل. تعالى هللا دين:  الضحاك. الرحمة:  عطاء. اإليمان:  قتادة. اإلمامة:  مجاھد. السدي قالو

َ  إِنَّ {:  تعالى هللا قال ، األمر على ] 60:  يس[} آَدمَ  َبِني َيا إِلَْيُكمْ  أَْعَھدْ  أَلَمْ {:  وقال. أمرنا أي] 183:  عمران آل[} إِلَْيَنا َعِھدَ  هللاَّ

الِِمينَ  َعْھِدي َيَنالُ  ال{:  فقوله أوامره ھو هللا عھد كان وإذا ، به األمر إليكم أقدم ألم يعني  من بمحل يكونوا أن يجوز ال أي} الظَّ

 هقول في قتادة عن معمر وروى. تعالى هللا شاء إن آنفا ھذا بعد بيانه يأتي ما على ، عليھا يقيمون وال هللا أوامر منھم يقبل

الِِمينَ  َعْھِدي َيَنالُ  ال{:  تعالى  وأكل ، به فأمن الظالم ناله فقد الدنيا في فأما ، الظالمين اآلخرة في هللا عھد ينال ال:  قال} الظَّ

:  جبير بن سعيد وقال. عذابي من أؤمنھم ال أي ، الظالمين أماني ينال ال أي ، حسن قول وھذا:  الزجاج قال. وأبصر وعاش

. بالنصب الباقون. الظالمون برفع"  الظالمون عھدي ينال ال"  مصرف بن وطلحة مسعود ابن وقرأ. المشرك ھنا الظالم

 .الباقون وفتحھا ،" عھدي" في الياء محيصن وابن وحفص حمزة وأسكن

 على القوة مع والفضل واإلحسان العدل أھل من يكون اإلمام أن على اآلية بھذه العلماء من جماعة استدل:  والعشرون الحادية

 الفسوق أھل فأما. فيه القول من تقدم ما على ، أھله األمر ينازعوا أال وسلم عليه هللا صلى النبي أمر الذي وھو ، بذلك القيام

الِِمينَ  َعْھِدي َيَنالُ  ال{:  تعالى لقوله ، بأھل له فليسوا والظلم والجور  هللا رضي علي بن والحسين الزبير ابن خرج ولھذا} الظَّ

 التي الحرة فكانت ، عليھم وقاموا أمية بني المدينة أھل وأخرج ، الحجاج على وعلماؤھم العراق أھل خيار وخرج. عنھم

 عقبة بن مسلم بھم أوقعھا

 عليه والخروج منازعته في ألن ، عليه الخروج من أولى الجائر اإلمام طاعة على الصبر أن العلماء من األكثر عليه والذي

 واألول. األرض في والفساد ، المسلمين على الغارات وشن ، السفھاء أيدي وانطالق ، الدماء وإراقة ، بالخوف مناأل استبدال

 .فاعلمه ، الخوارج مذھب وھو ، المعتزلة من طائفة مذھب

 وال ، صالة إمام وال ، مفتيا وال حاكما وال خليفة وال نبيا يكن لم ظالما كان من وكل:  منداد خويز ابن قال:  والعشرون الثانية

. والعقد الحل أھل يعزله حتى بفسقه يعزل ال أنه غير ، األحكام في شھادته تقبل وال ، الشريعة صاحب عن يرويه ما عنه يقبل

 تنقض ال أحكامھم أن والبغاة الخوارج في ھذا على مالك نص وقد. منقوض غير ماض للصواب موافقا أحكامه من تقدم وما

 أن وذلك ، الصحابة إلجماع ذلك قلنا وإنما. النصوص يخالفوا أو ، اإلجماع يخرقوا ولم ، االجتھاد من جھاو بھا أصابوا إذا

 إقامة وال الزكاة أخذ أعادوا وال ، منھا شيئا نقضوا وال ، أحكامھم تتبعوا األئمة أن ينقل ولم أيامھم في خرجوا قد الخوارج

 .ألحكامھم يتعرض لم االجتھاد وجه أصابوا إذا أنھم على فدل ، وأقاموا أخذوا التي الحدود

 أيديھم في ما جميع كان إن:  أحوال ثالثة فلذلك الظلمة األئمة من األرزاق أخذ وأما:  منداد خويز ابن قال:  والعشرون الثالثة

 حالال تلطامخ كان وإن. وغيره الحجاج يد من والتابعون الصحابة أخذت وقد ، أخذه فجائز الشريعة موجب على مأخوذا

 حالل جيد ومال ، مسروق مال يده في كلص وھو ، أخذه للمحتاج ويجوز ، تركه فالورع اليوم األمراء أيدي في كما وظلما

 اللص يكون أن يجوز قد كان وإن ، الصدقة منه تؤخذ أن فيجوز إنسان على به يتصدق اللص فجاء رجل فيه وكله وقد

 كان وإن -  الزما صحيحا العقد كان اشترى أو باع لو وكذلك ، بنھب معروف شيء يكن لم إذا ، سرق ما ببعض يتصدق
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 أن يجوز فال صراحا ظلما أيديھم في ما كان وإن. لجھاتھا تحرم وإنما بأعيانھا تحرم ال األموال أن وذلك - عنه التنزه الورع

 في وجد لو كما فھو ، مطالب وال احبص له يعرف ال أنه غير مغصوبا المال من أيديھم في ما كان ولو. أيديھم من يؤخذ

 مصالح في اإلمام صرفه يعرف لم فإذا ، االجتھاد بقدر طالبه وينتظر المال بيت في ويجعل ، الطريق وقطاع اللصوص أيدي

 .المسلمين

ً  لِلنَّاسِ  َمَثاَبةً  اْلَبْيتَ  َجَعْلَنا َوإِذْ { 125:  اآلية ِخُذوا َوأَْمنا َرا أَنْ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ  إِلَى َوَعِھْدَنا ُمَصلّىً  ِھيمَ إِْبَرا َمَقامِ  ِمنْ  َواتَّ  َطھِّ
ائِفِينَ  َبْيتِيَ  عِ  َواْلَعاِكفِينَ  لِلطَّ كَّ ُجودِ  َوالرُّ  }السُّ

ً  لِلنَّاسِ  َمَثاَبةً  اْلَبْيتَ  َجَعْلَنا َوإِذْ {:  تعالى قوله  :  مسألتان فيه} َوأَْمنا

:  يقال ، مرجعا أي} َمَثاَبةً {. الكعبة يعني} اْلَبْيتَ {. تقدم وقد ، مفعولين إلى لتعديه صيرنا بمعنى} َناَجَعلْ {:  تعالى قوله:  األولى

 ورقة قال. إليه يرجع أي ، إليه يثاب الذي الموضع به ويراد به وصف مصدر فالمثابة. وثوبانا وثؤوبا ومثابة مثابا يثوب ثاب

 :  الكعبة في نوفل بن

 الذوامل اليعمالت إليھا تخب...  كلھا ائلالقب ألفناء مثابا

 منه أحد يقضي ال:  مجاھد وقال. ھناك يثابون أي ، الثواب من يكون أن ويحتمل. الجمع على" مثابات: " األعمش وقرأ

 :  الشاعر قال وطرأ،

 الوطر يقضون الدھر منه ليس...  لھم مثابا البيت جعل

 الھاء ودخلت ، الثاني المفعول على وانتصب ، يثوب لثاب اتباعا ألفا الواو فقلبت الثاء على الواو حركة قلبت ، مثوبة واألصل

 ، وعالمة كنسابة فھي ، وطرا منه يقض لم أنه يرى وھو إال البيت أحد يفارق ما قل ألنه ، يرجع أي يثوب من لكثرة للمبالغة

 .للمبالغة وليست المصدر تأنيث ھاء ھي:  غيره وقال. األخفش قاله

 يعدم وال ، الجملة من يخلو ال أنه المعنى وإنما ، عليه ورد بمن يختص ليس:  قيل ، إليه يعود جاءه من كل ليس:  قيل فإن

 .اعلم تعالى وهللا ، الناس من قاصدا

ً {:  تعالى قوله:  الثانية  محصنال على الحرم في الحد إقامة ترك على األمصار فقھاء من وجماعة حنيفة أبو به استدل} َوأَْمنا

ً  َكانَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ {:  تعالى بقوله ذلك وعضدوا ، إليه لجأ إذا والسارق . البيت دخل من آمنوا:  قال كأنه] 97:  عمران آل[} آِمنا

. البيت خارج ويقتل ، البيت في يقتل ال أنه حاصل االتفاق ألن ، المنسوخ من ذلك وأن ، الحرم في الحدود إقامة والصحيح

 ولو ، به قتل الحرم في قتل لو أنه أجمعوا وقد. حقيقة البيت اسم عليه يقع ال والحرم ؟ ال أم الحرم في يقتل لھ الخالف وإنما

 وال ، يتابع وال فيه يقتل ال الحرم إلى لجأ من:  حنيفة أبو وقال. مكانه وقتل حورب فيه حارب ولو ، فيه منه أقيد حدا أتى

:  قوله وفي. ھذا من أشد قتل فأي ، والصد بالجوع يقتله وھو ، بالسيف نقتله فنحن. يخرج أو يموت حتى عليه يضيق يزال
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 أمن بالحرم استعاذ ومن ، الناس إليه يحج وال ، الفضيلة ھذه المقدس بيت في ليس أي ، الكعبة باستقبال لألمر تأكيد" وأمنا"

 .تعالى هللا شاء إن" المائدة" في ھذا بيان وسيأتي. عليه يغار أن من

ِخُذوا{:  تعالى هقول  :  مسائل ثالث فيه} ُمَصلّىً  إِْبَراِھيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواتَّ

ِخُذوا{:  تعالى قوله:  األولى  وھو ، إبراھيم متبعي من اتخذه عمن الخبر جھة على الخاء بفتح عامر وابن نافع قرأ} َواتَّ

 البيت جعلنا وإذ:  قال كأنه ، إذ تقدير على وفمعط ھو وقيل. مصلى واتخذوه مثابة البيت جعلنا أي" جعلنا" على معطوف

 على الخاء بكسر" واتخذوا" القراء جمھور وقرأ. جملتان الثاني وعلى ، واحدة جملة الكالم األول فعلى ، اتخذوا وإذ مثابة

" نعمتي روااذك" على معطوفا يكون أن يجوز:  المھدوي قال. جملة على جملة معطوفا وجعلوه األول من قطعوه ، األمر جھة

 معناه ألن" مثابة: " قوله معنى على أو. جعلنا إذ اذكروا معناه ألن ، البيت جعلنا إذ معنى على أو ، لليھود ذلك قال كأنه

 .ثوبوا

 خرجه. بدر أسارى وفي ، الحجاب وفي ، إبراھيم مقام في:  ثالث في ربي وافقت:  عمر قال:  قال عمر ابن روى:  الثانية

 ، الحديث... ثالث في ربي وافقني أو ، ثالث في هللا وافقت:  عمر قال:  قال أنس عن البخاري رجهوخ. وغيره مسلم

 وافقت:  عمر قال قال مالك بن أنس عن زيد بن علي حدثنا سلمة بن حماد حدثنا:  فقال مسنده في الطيالسي داود أبو وأخرجه

ِخُذوا{:  اآلية ھذه فنزلت ؟ المقام خلف صليت لو:  هللا رسول يا قلت ، أربع في ربي  يا:  وقلت} ُمَصلّىً  إِْبَراِھيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواتَّ

ً  َسأَْلُتُموُھنَّ  َوإَِذا{:  هللا فأنزل ؟ والفاجر البر عليھن يدخل فإنه الحجاب نسائك على ضربت لو ، هللا رسول  ِمنْ  َفاْسأَلوُھنَّ  َمَتاعا

 نزلت فلما ،] 12:  المؤمنون[} ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  األِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ {:  اآلية هھذ ونزلت ،] 53:  األحزاب[} ِحَجابٍ  َوَراءِ 

ُ  َفَتَباَركَ {:  فنزلت ، الخالقين أحسن هللا تبارك:  أنا قلت  صلى النبي أزواج على ودخلت ،] 14:  المؤمنون[} اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنُ  هللاَّ

 ].5:  التحريم[} َطلََّقُكنَّ  إِنْ  َربُّهُ  َعَسى{:  اآلية فنزلت ، منكن خير بأزواج هللا ليبدلنه أو ھنلتنت:  فقلت وسلم عليه هللا

 .خمس في عمر موافقة فتكون ، لألسارى ذكر الرواية ھذه في ليس:  قلت

 واسما مصدرا ويكون ، يقوم قام من" مقام: " النحاس قال. القدمين موضع:  اللغة في المقام} َمَقامِ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 :  زھير قول فأما ، أقام من ومقام. للموضع

 والفعل القول ينتابھا وأندية...  وجوھھم حسان مقامات وفيھم

 يصلون الذي اليوم الناس تعرفه الذي الحجر أنه -  أصحھا ، أقوال على المقام تعيين في واختلف. مقامات أھل فيھم:  فمعناه

 الطويل جابر حديث من مسلم صحيح وفي. وغيرھم وقتادة عباس وابن عبدهللا بن جابر قول وھذا. القدوم طواف ركعتي عنده

ِخُذوا{:  فقرأ إبراھيم مقام إلى تقدم ثم ، أربعا ومشى ، ثالثا فرمل الركن استلم البيت رأى لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن  َواتَّ

ُ  ُھوَ  قُلْ {  بـ فيھما قرأ ركعتين صلىف} ُمَصلّىً  إِْبَراِھيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َھا َيا قُلْ { و] اإلخالص[} أََحدٌ  هللاَّ  وھذا]. الكافرون[} اْلَكافُِرونَ  أَيُّ

 على ، أفضل للغرباء الطواف أن على وجه من ويدل أفضل مكة ألھل الصلوات من وغيرھما الطواف ركعتي أن على يدل

 في إياه يناولھا إسماعيل كان التي الحجارة رفع عن ضعف حين إبراھيم عليه رتفعا الذي الحجر أنه:  البخاري وفي. يأتي ما
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 الناس مسح أذھبه أنه غير ، قدميه وأخمص وعقبه أصابعه أثر المقام في رأيت:  أنس قال. فيه قدماه وغرقت ، البيت بناء

 غسلت حين السالم عليه إبراھيم قدم تحت لإسماعي زوجة وضعته الذي الحجر المقام:  السدي وقال. القشيري حكاه ، بأيديھم

. الشعبي وقاله ، والجمار ومزدلفة عرفة:  عطاء وعن. كله الحج:  وعطاء وعكرمة ومجاھد أيضا عباس ابن وعن. رأسه

 .مجاھد وقاله ، إبراھيم مقام كله الحرم:  النخعي

 بن محمد عن سوقة بن محمد حديث من نعيم بوأ وخرج. الصحيح في ثبت ما حسب ، األول القول المقام في والصحيح:  قلت

 اللھم:  ويقل يدعو وھو والمقام الباب أو ، والمقام الركن بين رجل إلى وسلم عليه هللا صلى النبي نظر:  قال جابر عن المنكدر

:  فقال ، المقام ھذا في له أدعو أن استودعني رجل:  فقال ؟" ھذا ما: "  وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال ، لفالن اغفر

 بن عاصم بن محمد حدثنا قال القاضي إبراھيم بن أحمد بن محمد بن أحمد حدثناه:  نعيم أبو قال" . لصاحبك غفر فقد ارجع"

 قال. فذكره ، سوقه ابن الجعفري عمران بن الحارث حدثنا قال الكوفي القطان القاسم بن عبدالرحمن حدثنا قال الكاتب يحيى

 عن عكرمة عن محمد عن الحارث حديث من يعرف وإنما ، جابر عن محمد عن الحارث عن عبدالرحمن اهرو كذا:  نعيم أبو

 يقف قبلة:  وقيل. قتادة قال ، عنده يصلى صالة موضع:  وقيل. مجاھد قال ، فيه يدعى مدعى". مصلى" ومعنى. عباس ابن

 .الحسن قال ، عندھا اإلمام

اِئفِينَ  َبْيِتيَ  َطھَِّرا أَنْ  َوإِْسَماِعيلَ  َراِھيمَ إِبْ  إِلَى َوَعِھْدَنا{:  تعالى قوله كَّعِ  َواْلَعاِكفِينَ  لِلطَّ ُجودِ  َوالرُّ  :  مسائل ست فيه} السُّ

 حذف تقدير على نصب موضع في" أن"} َطھَِّرا أَنْ {. أوحينا:  وقيل. أمرنا معناه:  قيل} َوَعِھْدَنا{:  تعالى قوله:  األولى

" طھرا"و. القول بمعنى تكون:  الكوفيون وقال. اإلعراب من لھا موضع فال ، مفسرة أي بمعنى إنھا:  سيبويه وقال. الخافض

. الكفار من:  وقيل. والريب اآلفات من:  جبير بن وسعيد عمير بن عبيد وقال. والزھري مجاھد عن ، األوثان من:  معناه قيل

ْقَوى َعلَى أُسِّسَ {:  قوله مثل جئفي ، طھارة ونية طھارة على وأسساه ابنياه:  السدي وقال :  يمان وقال]. 108:  التوبة[} التَّ

. مالك إلى ومملوك ، خالق إلى مخلوق إضافة وھي ، وتكريم تشريف إضافة نفسه إلى البيت أضاف} َبْيِتيَ {. وخلقاه بخراه

 بإسكانھا رونواآلخ ، الياء بفتح" بيتي: " وحفص وھشام المدينة وأھل إسحاق أبي وابن الحسن وقرأ

اِئفِينَ  ل{:  تعالى قوله:  الثانية  الطارئين للغرباء معناه:  جبير بن سعيد وقال. عطاء قول وھو ، به يطفون الذين ظاھره} لِلطَّ

اِئفِينَ {:  قوله وكذلك. عطاء عن ، وغريب بلدي من المقيمين} َواْلَعاِكفِينَ {. بعد وفيه ، مكة على :  اللغة في والعكوف. } لِلطَّ

 :  الشاعر قال كما ، الشيء على واإلقبال اللزوم

 الفنزجا يلعبون النبيط عكف

عِ { . متقارب والمعنى طواف بغير الجالسون:  وقيل. المصلون:  عباس ابن. المجاورون العاكفون:  مجاھد وقال كَّ  َوالرُّ

ُجودِ   معنى تقدم وقد. تعالى هللا إلى المصلي أحوال أقرب ألنھما بالذكر والسجود الركوع وخص. الكعبة عند المصلون أي} السُّ

 . والحمد لغة والسجود الركوع
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. والنظافة التطھير في حكمه حكمھا فيكون ، تعالى بيوته جميع بالمعنى فيه دخل} َبْيِتيَ  َطھَِّرا أَنْ { تعالى هللا قال لما:  الثالثة

 فِي{ التنزيل وفي. أعلم وهللا ، أظھر واألول ، حرمة أعظم نھالكو أو ، غيرھا ھناك يكن لم ألنه بالذكر الكعبة خص وإنما

ُ  أَِذنَ  ُبُيوتٍ   هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروي. تعالى هللا شاء إن المساجد حكم يأتي وھناك] 36:  النور[} ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ

 هللا إن: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال حذيفة وقال ؟! أنت أين أتدري! ھذا ما:  فقال المسجد في رجل صوت سمع أنه عنه

 نقية وأيد صادقة وألسنة سليمة بقلوب إال بيوتي من بيتا يدخلوا أال قومك أنذر المرسلين أخا يا المنذرين أخا يا إلي أوحى

 إلى الظالمة تلك دير حتى يدي بين قائما دام ما ألعنه فإني مظلمة عندھم ألحد دام ما بيوتي من بيتا يدخلوا وأال طاھرة وفروج

 والصديقين النبيين مع جاري ويكون وأصفيائي أوليائي من ويكون به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه فأكون أھلھا

 " .والصالحين والشھداء

. البيت داخل والنفل الفرض الصالة جواز على اآلية بھذه السلف من وجماعة والثوري حنيفة وأبو الشافعي استدل:  الرابعة

 مفتوح والباب الباب نحو صلى وإن ، جائزة فصالته حيطانھا من حائطا مستقبال جوفھا في صلى إن:  هللا رحمه الشافعي قال

 ، السنن وال الفرض فيه يصلى ال:  مالك وقال. شيئا منھا يستقبل لم ألنه ، ظھرھا على صلى من وكذلك ، باطلة فصالته

 .أبدا يعيد:  أصبغ وقال. الوقت في أعاد الفرض يهف صلى إن أنه غير ، التطوع فيه ويصلى

 البيت دخل لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن زيد بن أسامة أخبرني:  قال عباس ابن عن مسلم رواه لما ، الصحيح وھو:  قلت

 .نص وھذا" لةالقب ھذه: "  وقال ركعتين الكعبة قبل في ركع خرج فلما ، منه خرج حتى فيه يصل ولم كلھا نواحيه في دعا

 بن وعثمان وبالل زيد بن وأسامة ھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دخل:  قال عمر ابن عن البخاري روى فقد:  قيل فإن

 هللا صلى هللا رسول فيه صلى ھل:  فسألته بالال فلقيت ولج من أول كنت فتحوا فلما. الباب عليھم فأغلقوا البيت الحجبي طلحة

 وثالثة يمينه عن وعمودا يساره عن عمودين جعل:  قال وفيه ، مسلم وأخرجه. اليمانيين العمودين بين نعم ، قال ؟ وسلم عليه

 أن ويحتمل ، أسامة قال كما ، دعا بمعنى صلى يكون أن يحتمل ھذا:  قلنا. أعمدة ستة على يومئذ البيت وكان ، وراءه أعمدة

 .به االحتجاج قطس وھذا ھذا احتمل وإذا ، العرفية الصالة صلى يكون

 في بماء آتية فكنت الكعبة في صورا وسلم عليه هللا صلى النبي رأى:  قال أسامة عن وغيره المنذر ابن روى فقد:  قيل فإن

 عمير حدثنا قال مھران بن عبدالرحمن عن ذئب أبي ابن حدثنا:  قال الطيالسي داود أبو وخرجه. الصور تلك به يضرب الدلو

 بدلو فدعا:  قال صورا ورأى الكعبة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت:  قال زيد بن سامةأ عن عباس ابن مولى

 وسلم عليه هللا صلى النبي يكون أن فيحتمل" . يخلقون ماال يصورون قوما هللا قاتل: " ويقول يمحوھا فجعل به فأتيته ماء من

 أسامة قال وقد ، نفى ممن أولى أثبت من فكان ، أسامة يشاھده لم ما بالل فشاھد الماء طلب في أسامة مضي حالة في صلى

 صنع كيف:  الخطاب بن لعمر قلت:  قال صفوان بن عبدهللا عن مجاھد روى وقد. قولي وتركوا بالل بقول الناس فأخذ:  نفسه

 ركعتين صلى:  قال ؟ الكعبة دخل حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عين تعالى هللا ألن ، فال الفرض وأما ، الكعبة في النافلة صحة في العلماء بين خالفا نعلم وال ، نافلةال على محمول ھذا:  قلنا

 ھذه: " خرج لما وسلم عليه هللا صلى وقوله ، بيانه يأتي ما على] 144:  البقرة[} َشْطَرهُ  ُوُجوَھُكمْ  َفَولُّوا{:  تعالى بقوله الجھة
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 ، األحاديث بين الجمع يصح وبھذا". القبلة ھذه: " قال لما داخلھا يصح الفرض كان ولو. تعالى هللا عينھا كما فعينھا" القبلة

 . والحمد ، تعارض فال ، بعضھا إسقاط من أولى وھو

 في أعاد الكعبة ظھر على صلى من:  مالك وقال. ذكرناه ما الشافعي فقال ، ظھرھا على الصالة في أيضا واختلفوا:  الخامسة

 .عليه شيء فال الكعبة ظھر على صلى من:  حنيفة أبو وقال. أبدا يعيد:  مالك أصحاب بعض عن روي وقد. الوقت

 والصالة ، أفضل األمصار ألھل الطواف:  مالك فقال ؟ به الطواف أو البيت عند الصالة أفضل أيما أيضا واختلفوا:  السادسة

 خشع رجال لوال: " الخبر وفي. أفضل الصالة أن على وروالجمھ. ومجاھد وعطاء عباس ابن عن وذكر أفضل مكة ألھل

 كتاب في الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو وذكر". صبا العذاب عليكم لصببنا رتع وبھائم رضع وأطفال ركع وشيوخ

 رتع بھائمو خشع رجال فيكم لوال" :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود بن عبدهللا عن" والالحق السابق"

 موضوع خير الصالة" ذر أبي حديث وفي". ركع وشيوخ" فيه يذكر لم" . صبا المذنبين على العذاب لصب رضع وصبيان

 .اعلم تعالى وهللا ، الجمھور لقول تشھد كثيرة والسجود الصالة فضل في واألخبار. اآلجري خرجه" . استقل أو فاستكثر

ً  َبلَداً  َھَذا اْجَعلْ  َربِّ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوإِذْ { 126:  اآلية َمَراتِ  ِمنَ  أَْھلَهُ  َواْرُزقْ  آِمنا ِ  ِمْنُھمْ  آَمنَ  َمنْ  الثَّ َّ  َوَمنْ  َقالَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا
ُعهُ  َكَفرَ  هُ  ُثمَّ  َقلِيالً  َفأَُمتِّ ارِ  َعَذابِ  إِلَى أَْضَطرُّ  }اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  النَّ

 :  مسائل ثالث وفيه

ً  َبلَداً {:  تعالى قوله : األولى  هللا أمر الدعاء بھذا دعا لما أنه فروي. العيش ورغد باألمن وغيرھم لذريته فدعا ، مكة يعني} آِمنا

 مكة وكانت ، تھامة أنزلھا ثم ، لذلك الطائف فسميت ، أسبوعا البيت حول بھا فطاف الشام من الطائف فاقتلع جبريل تعالى

 يأتي ما على ، الثمرات أنواع فيھا وأنبت ، وغيرھا كالطائف حولھا فيما هللا فبارك ، نبات وال اءم ال قفرا ذلك حين يليھا وما

 .تعالى هللا شاء إن" إبراھيم" سورة في بيانه

 :  قولين على كذلك قبله كانت أو إبراھيم بسؤال آمنا حرما صارت ھل مكة في العلماء اختلف:  الثانية

 في وجعل ، بالبالد تحل التي المثالت وسائر ، والزالزل الخسوف ومن ، المسلطين الجبابرة نم حرما تزل لم أنھا:  أحدھما

 سبحانه فيھا جعل ولقد. القرى أھل من غيرھم من باألمن متميزين أھلھا به صار ما لھا والھيبة تعظيمھا من المتمردة النفوس

 ينفر وال الصيد الكلب يھيج فال والصيد الكلب فيھا فيجتمع ، فيھا الصيد أمر من شوھد ما توحيده على العظيمة العالمة من

 .والھرب النفور إلى وعاد عليه الكلب عدا الحرم من خرجا إذا حتى ، منه

 بعض ظنه ما على ال ، الثمرات من أھله يرزق وأن ، والغارات والجدب القحط من آمنا يجعلھا أن ربه إبراھيم سأل وإنما

:  يقال حتى وسلم عليه هللا صلى إلبراھيم مقصودا كونه يبعد ذلك فإن  ، القتل لزمه من حق في لدما سفك من المنع أنه الناس

 .جدا بعيد ھذا ، الحرم إلى التجأ من قتل تحريم شرعه في يكون أن هللا من طلب
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 المدينة صارت كما آمنا حرما صارت بدعوته وأن ، البالد كسائر السالم عليه إبراھيم دعوة قبل حالال كانت مكة أن:  الثاني

 .حالال كانت أن بعد أمنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بتحريم

 هللا حرمه البلد ھذا إن: " مكة فتح يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن بحديث األولى المقالة أھل احتج

 لي يحل ولم قبلي ألحد فيه القتال يحل لم وإنه القيامة يوم إلى تعالى هللا بحرمة حرام فھو واألرض السموات خلق يوم تعالى

 وال عرفھا من إال لقطته تلتقط وال صيده ينفر وال شوكه يعضد ال القيامة يوم إلى هللا بحرمة حرام فھو نھار من ساعة إال

 ، شريح أبي حديث ونحوه" . اإلذخر إال: " فقال ، ولبيوتھم لقينھم فإنه اإلذخر إال هللا رسول يا:  العباس فقال" خالھا يختلى

 .وغيره مسلم أخرجھما

 ودعا مكة حرم إبراھيم إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عاصم بن زيد بن عبدهللا عن أيضا مسلم صحيح وفي

 قال" . مكة ھلأل إبراھيم به دعا ما بمثلي ومدھا صاعھا في دعوت وإني مكة إبراھيم حرم كما المدينة حرمت وإني ألھلھا

 عمارة وأوقات آدم مدة الحرمة وكون ، وقضائه فيھا هللا علم بسابق إخبار األول ألن ، الحديثين بين تعارض وال: " عطية ابن

 عليه هللا صلى النبي من األول القول وكان ، الدثور بعد ذلك وإظھاره لحرمتھا إبراھيم بتجديد إخبار والثاني. بإيمان القطر

 المدينة تحريم عند إبراھيم وذكر ، تعالى هللا إلى التحريم بإسناد المؤمنين على مكة حرمة بتعظيم إخبارا الفتح ومي ثاني وسلم

 كانت:  الطبري وقال". علمه وسابق قضائه نافذ ومن تعالى هللا قبل من أيضا ھو المدينة تحريم أن محالة وال ، لنفسه مثاال

 .فحرمھا إبراھيم سأله حتى بذلك الخلق يتعبدهللا فلم حراما مكة

 بدل" آمن من. "تقدم قد ، ثمرة جمع والثمرات. الرزق معنى تقدم} آَمنَ  َمنْ  الثََّمَراتِ  ِمنَ  أَْھلَهُ  َواْرُزقْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 نصب، موضع في" كفر ومن" قوله في" من"} َكَفرَ  َوَمنْ  َقالَ { تقدم وقد ، التصديق:  واإليمان. الكل من البعض بدل ، أھل من

 .الجواب وھو" فأمتعه" والخبر شرط وھي ، باالبتداء رفع موضع في يكون أن ويجوز ، كفر من وارزق والتقدير

 هللا من ھو:  وغيرھما إسحاق وابن كعب بن أبي فقال ؟ السالم عليه إبراھيم من أو تعالى هللا من القول ھذا ھل واختلف

هُ  ُثمَّ {. التاء وتشديد الميم وفتح الھمزة بضم} َفأَُمتُِّعهُ { وقرؤوا تعالى،  السبعة القراء وكذلك ، الراء وضم األلف بقطع} أَْضَطرُّ

. بالنون" نضطره ثم قليال فنمتعه" أبي قراءة في أن الزجاج إسحاق أبو وحكى. التاء وخفف الميم سكن فإنه عامر ابن خال

 ثم" ، الميم وسكون الھمزة بفتح" فأمتعه" وقرؤوا. السالم عليه ھيمإبرا من القول ھذا:  وقتادة ومجاھد عباس ابن وقال

" قال" في الضمير فيكون وعليه ، الكافرين وعلى للمؤمنين دعا السالم عليه إبراھيم فكأن ، الراء وفتح األلف بوصل" اضطره

 قراءة على" قال" في والفاعل. ينآخر على الدعاء إلى لقوم الدعاء من لخروجه أو ، الكالم لطول" قال" وأعيد ، إلبراھيم

 الكالم ونسق:  قال ، شاذة األلف ووصل الميم وسكون الھمزة بفتح القراءة وجعل ، النحاس واختاره ، تعالى هللا اسم الجماعة

 َبلَداً  َھَذا َعلْ اجْ  َربِّ {:  قال أنه السالم عليه إبراھيم عن خبر تعالى هللا فإن الكالم نسق أما ، غيرھا على يدالن جميعا والتفسير

 ً َِّ  ِمْنُھمْ  آَمنَ  َمنْ  الثََّمَراتِ  ِمنَ  أَْھلَهُ  َواْرُزقْ {:  وجل عز بقوله جاء ثم} آِمنا :  بعد قال ثم ، بقال بينه يفصل ولم} اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا

 جبير بن وسعيد عباس ابن عن صح فقد يرالتفس وأما. إبراھيم قال:  بعد يقل ولم ، هللا من جوابا ھذا فكان} َكَفرَ  َوَمنْ  َقالَ {

 يرزق أنه وجل عز هللا فأعلم ، خاصة الناس دون آمن لمن السالم عليه إبراھيم دعا:  عباس ابن لفظ وھذا. كعب بن ومحمد
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 ِمدُّ نُ  ُكالً {:  وجل عز هللا وقال:  جعفر أبو قال. النار عذاب إلى يضطره ثم قليال يمتعه وأنه ، آمن من يرزق كما كفر من

 علم إنما:  إسحاق أبو قال]. 48:  ھود[} َسُنَمتُِّعُھمْ  َوأَُممٌ {:  ثناؤه جل وقال] 20:  اإلسراء[} َربِّكَ  َعَطاءِ  ِمنْ  َوَھُؤالءِ  َھُؤالءِ 

الِِمينَ  َعْھِدي َيَنالُ  ال{ :  قال تعالى هللا ألن ، المؤمنين فخص كفارا ذريته في أن السالم عليه إبراھيم  .} الظَّ

َنا َوإِْسَماِعيلُ  اْلَبْيتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  إِْبَراِھيمُ  َيْرَفعُ  َوإِذْ { 127:  آليةا لْ  َربَّ ا َتَقبَّ ِميعُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ِمنَّ  .}اْلَعلِيمُ  السَّ

:  الكسائي وقال. والفراء عبيدة أبي قول في ، أساسه:  القواعد} َوإِْسَماِعيلُ  اْلَبْيتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  إِْبَراِھيمُ  َيْرَفعُ  َوإِذْ {:  تعالى قوله

 ھذه:  الزبير ابن فقال" عظام حجارة منه أخرجت ھدم لما البيت إن: "  الحديث وفي. األساس أنھا والمعروف. الجدر ھي

 وضع : عباس ابن. عليھا إبراھيم هللا فأطلع اندرست قد كانت القواعد إن:  وقيل. السالم عليه إبراھيم رفعھا التي القواعد

 النساء من والقواعد. قاعدة واحدتھا والقواعد. تحته من األرض دحيت ثم عام بألفي الدنيا تخلق أن قبل رآھا أركان على البيت

 . قاعد واحدھا

 بدء عن حاضر وأنا أبي سئل:  قال محمد بن جعفر عن روي. المالئكة:  فقيل ، وأسسه أوال البيت بنى فيمن الناس واختلف

 َمنْ  فِيَھا أََتْجَعلُ {:  المالئكة قالت] 30:  البقرة[} َخلِيَفةً  األَْرِض  فِي َجاِعلٌ  إِنِّي{:  قال لما وجل عز هللا إن:  الفق البيت خلق

َماءَ  َوَيْسفِكُ  فِيَھا ُيْفِسدُ   سبعة حوله وطافوا بعرشه فعاذوا ، عليھم فغضب] 30:  البقرة[} لَكَ  َوُنَقدِّسُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ  الدِّ

 ، آدم بني من عليه سخطت من به يتعوذ األرض في بيتا لي ابنوا:  لھم وقال ، عنھم هللا رضي حتى ربھم يسترضون أشواط

 .البيت ھذا فبنوا ، عنكم رضيت كما عنه فأرضى ، عرشي حول طفتم كما حوله ويطوف

 ثم بيتا لي ابن ھبطت إذا:  آدم إلى أوحى وجل عز هللا أن وغيرھما المسيب وابن عطاء عن جريج ابن عن عبدالرزاق وذكر

 ، حراء من:  أجبل خمسة من بناه أنه الناس فزعم:  عطاء قال. السماء في الذي بعرشي تحف المالئكة رأيت كما به احفف

 ساساأل ھھنا والربض:  الخليل قال. حراء من ربضه وكان ، زيتا طور ومن ، الجودي ومن ، لبنان ومن ، سينا طور ومن

 أھبط لما:  قال عباس ابن عن عطاء عن الماوردي وذكر. ربض:  المدينة حول لما يقال ومنه ، الصخر من بالبيت المستدير

 عرشي، حول تصنع المالئكة رأيت كما عنده واذكرني به وطف بيتا لي فابن اذھب ، آدم يا:  له قال األرض إلى الجنة من آدم

 انتھى حتى عمرانا صار إال األرض من شيء على قدمه يقع فال ، المفازة له وقبضت ، األرض له وطويت يتخطى آدم فأقبل

 السفلى، السابعة األرض على ثابت أس عن فأبرز األرض بجناحيه ضرب السالم عليه جبريل وأن ، الحرام البيت موضع إلى

 في روي وقد. ذكرنا كما أجبل خمسة من بناه وأنه ، رجال ثالثون منھا الصخرة يطيق فما ، بالصخر المالئكة إليه وقذفت

 فلم ، حولھا ويطوف إليھا ليسكن الكعبة موضع في فضربت ، الجنة خيام من خيمة السالم عليه آلدم أھبط أنه:  األخبار بعض

 يطوف فكان بيت معه أھبط أنه:  رواية وفي. منبه بن وھب طريق من وھذا. رفعت ثم آدم وجل عز هللا قبض حتى باقية تزل

 ھذا روي. المعمور البيت يدعى الذي وھو ، السماء في فصار هللا رفعه ثم ، الغرق زمان إلى كذلك ولده من والمؤمنون به

 أي ، بيت آدم مع أھبط أنه من قتادة قال ما معنى يكون أن يجوز:  وقال ، له" الدين منھاج" كتاب في الحليمي ذكره قتادة عن

 موضع حياله فكان ، بحياله يكون أن وتحرى ، بقدره ابن:  له قيل ثم ، وسمكا وعرضا الطو المعمور البيت مقدار معه أھبط

 حول كانت فبناھا ببنائھا أمر فلما ، الكعبة موضع في وضربت أنزلت تكون أن يجوز فقد الخيمة وأما. فيه فبناھا ، الكعبة
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 بناه ثم ، السالم عليه آدم بناء فھذا. األخبار ھذه قفتتف ، رفعت ثم عاش ما وسلم عليه هللا صلى آدم لقلب طمأنينة الكعبة

 أن يأمرك ربك إن ، إبراھيم يا:  الرأس فقال ، رأس فيھا سحابة هللا أرسل:  ناس وقال جريج ابن قال. السالم عليه إبراھيم

 في ثابت أساس عن زفأبر فحفر ، فعلت قد إنه:  الرأس قال ثم ، قدرھا ويخط إليھا ينظر فجعل ، السحابة ھذه بقدر تأخذ

 ابنه ومعه الشام من خرج البيت بعمارة إبراھيم أمر لما تعالى هللا أن:  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن وروي. األرض

 حتى ، راحت إذا معھا ويروح ، غدت إذا إبراھيم معھا يغدو به تتكلم لسان لھا السكينة معه وبعث ، ھاجر وأمه إسماعيل

 ، الركن موضع إلى انتھى حتى وإسماعيل ھو البيت فرفع ، األساس موضعي على ابن:  إلبراھيم فقالت ، مكة إلى به انتھت

 فجاءه ، يلتمس فذھب ، غيره ابغني:  وقال ، يرضه فلم بحجر فجاءه ، للناس علما أجعله حجرا ابغني ، بني يا:  البنه فقال

 أبو صالح:  عباس ابن. إليك يكلني لم من:  فقال ؟ الحجر بھذا كجاء من ، أبة يا:  فقال ، موضعه فوضعه بالركن أتى وقد

 به نزل قد آدم كان الجنة ياقوت من أبيض بحجر ھو فإذا ، فخذھا وديعة عندي لك إن ، الرحمن خليل يا ، إبراھيم يا:  قبيس

 فھذا. تربيعي على ارفعا أن:  دتفنا رأس فيھا مربعة سحابة جاءت البيت من القواعد وإسماعيل إبراھيم رفع فلما ، الجنة من

 قواعد رفع عن جزاء الخيل هللا أعطاھما البيت بناء من فرغا لما وإسماعيل إبراھيم أن وروي. السالم عليه إبراھيم بناء

 .البيت

 ججري ابن عن عبدالرزاق أخو ھمام بن عبدالوھاب حدثنا حماد بن نعيم حدثني عمر أبي بن عمر حدثنا الحكيم الترمذي روى

ً  الخيل كانت:  قال عباس ابن عن مليكة أبي ابن عن  قال القواعد برفع وإسماعيل إلبراھيم هللا أذن فلما ، الوحش كسائر وحشا

 إلى فخرج. الكنز يأتك فادع أجياد إلى اخرج أن إسماعيل إلى أوحى ثم" لكما ادخرته كنزا معطيكما إني: " اسمه تبارك هللا

 جاءته إال العرب بأرض فرس األرض وجه على يبق فلم ، فألھمه ، الكنز وال الدعاء ما دريي وال -  وطنا وكانت -  أجياد

 ألن عربيا الفرس سمي فإنما ، إسماعيل أبيكم ميراث وھي ، ميامين فإنھا واعلفوھا فاركبوھا ، له وذللھا نواصيھا من فأمكنته

 والحجارة بالطين البيت بنى من أول:  قال ، منبه بن وھب عن إدريس بن عبدالمنعم وروى. أتى وإياه بالدعاء أمر إسماعيل

 اجتمعت أن إلى ھدمه من تمنعھم وكانت ، مذكور ذلك في الحية وخبر ، فمشھور له قريش بنيان وأما. السالم عليه شيث

 فما وإال بذلك ترضى كنت فإن ، وتزيينه بيتك تشريف أردنا ، ترع لم ، ربنا:  وقالوا تعالى هللا إلى فعجوا المقام عند قريش

 أسود ، النسر من أعظم بطائر ھو فإذا -  الضخم الطير جناح حفيف:  والخوات - السماء من خواتا فسمعوا ، فافعل لك بدا

 نحو بھا انطلق حتى وكذا كذا من أعظم ذنبھا تجر بھا انطلق ثم ، الحية قفا في مخاليبه فغرز ، والرجلين البطن أبيض الظھر

 فبينا ، ذراعا عشرين السماء في فرفعوھا ، رقابھا على قريش تحملھا الوادي بحجارة يبنونھا وجعلوا قريش افھدمتھ ، أجياد

 فترى ، عاتقه على النمرة يرفع فذھب النمرة عليه فضاقت نمرة وعليه أجياد من حجارة يحمل وسلم عليه هللا صلى النبي

 عليه أنزل ما وبين الكعبة بنيان بين وكان. بعد عريانا ير فلم ، عورتك خمر ، محمد يا:  فنودي ، النمرة صغر من عورته

. الطفيل أبي عن عثمان بن عبدهللا عن معمر عن عبدالرزاق ذكره. سنة عشرة خمس وبنائھا مخرجه وبين ، سنين خمس

 حتى ؟ رفعه ليت القبائل أي ، الركن في قريش اختصمت الركن موضع وبلغوا بنوھا إذا حتى:  الزھري عن معمر عن وذكر

 هللا صلى هللا رسول عليھم فاطلع ، ذلك على فاصطلحوا ، السكة ھذه من علينا يطلع من أول نحكم تعالوا:  فقالوا ، بينھم شجر

 الثوب، من ناحية فأعطاه قبيلة كل سيد أمر ثم ، ثوب في فوضع بالركن فأمر فحكموه ، نمرة وشاح عليه غالم وھو وسلم عليه

 .وسلم عليه هللا صلى يضعه ھو فكان ، الركن إليه فعوافر ھو ارتقى ثم
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:  فيه فإذا ، يھود من رجل لھم قرأه حتى ، ھو ما يدر فلم بالسريانية كتابا الركن في وجدوا قريشا أن وحدثت:  إسحاق ابن قال

 حتى تزول ال حنفاء أمالك بسبعة وحففتھا ، والقمر الشمس وصورت واألرض السموات خلقت يوم خلقتھا بكة ذو هللا أنا"

 العماليق عھد على الكعبة باب كان:  قال علي بن محمد جعفر أبي وعن". واللبن الماء في ألھلھا مبارك ، أخشباھا يزول

 صلى هللا رسول سألت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مسلم خرج. قريش بنته حتى باألرض السالم عليه وإبراھيم وجرھم

" . النفقة بھم قصرت قومك إن: " قال ؟] البيت في[ يدخلوه لم فلم:  قلت" نعم: " قال ؟ ھو البيت أمن درالج عن وسلم عليه هللا

 في عھدھم حديث قومك أن ولوال شاؤوا من ويمنعوا شاؤوا من ليدخلوا قومك ذلك فعل: " قال ؟ مرتفعا بابه شأن فما :  قلت

 الزبير بن عبدهللا عن وخرج" . باألرض بابه ألزق وأن البيت في رالجد أدخل أن لنظرت قلوبھم تنكر أن فأخاف الجاھلية

 أن لوال عائشة يا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال قالت عنھا هللا رضي" عائشة يعني" خالتي حدثتني:  قال عنه هللا رضي

 من أذرع ستة فيھا وزدت غربيا وبابا شرقيا بابا بابين لھا وجعلت باألرض فألزقتھا الكعبة لھدمت بشرك عھد حديثو قومك

 عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قالت عائشة] عن أبيه[ عن عروة وعن" . الكعبة بنت حيث اقتصرتھا قريشا فإن الحجر

 استقصرت الكعبة بنت حين قريشا فإن إبراھيم أساس على ولجعلتھا الكعبة لنقضت بالكفر قومك] عھد[ حداثة لوال: " وسلم

 فھذا ، بابين يعني" خلقين لھا لجعلت: " أيضا البخاري وفي. بابا يعني:  عروة بن ھشام قال البخاري وفي" . لفاخ لھا ولجعلت

 أخبرته ما على وبناھا الزبير ابن ھدمھا ، حريقھم من الكعبة ووھت الزبير بن عبدهللا الشام أھل غزا لما ثم. قريش بناء

 عشرة ثماني الكعبة طول وكان ، البناء عليه فبنى ، إليه الناس نظر أسا أبدى حتى ، الحجر من أذرع خمسة فيه وزاد عائشة،

 كذا ، منه يخرج واآلخر ، منه يدخل أحدھما بابين لھا وجعل ، أذرع عشرة طوله في فزاد ، استقصره فيه زاد فلما ، ذراعا

 يھدم أن الزبير ابن أراد لما:  قال مجاھد عن شابور بن داود عن سفيان وذكر. تختلف الحديث وألفاظ ، مسلم صحيح في

 فأقمنا منى إلى فخرجنا:  مجاھد قال. العذاب عليھم ينزل أن وخافوا يھدموا أن فأبوا:  قال ، اھدموا:  للناس قال ويبنيه الكعبة

 على اجترؤوا شيء يصبه لم أنه رأوا فلما ، بنفسه ھو الكعبة جدار على الزبير ابن وارتقى:  قال. العذاب ننتظر ثالثا بھا

 ، أذرع ستة الحجر يلي مما فيه وزاد ، منه يخرجون وبابا ، منه يدخلون بابا:  بابين لھا جعل بناھا فلما. فھدموا:  قال ذلك،

 ، بذلك يخبره مروان بن عبدالملك إلى الحجاج كتب الزبير ابن قتل فلما:  حديثه في مسلم قال. أذرع تسعة طولھا في وزاد

 ابن تلطيخ من لسنا إنا:  عبدالملك إليه فكتب ، مكة أھل من العدول إليه نظر أس على البناء وضع قد زبيرال ابن أن ويخبره

 فنقضه ، فتحه الذي الباب وسد ، بنائه إلى فرده الحجر من فيه زاد ما وأما ، فأقره طوله في زاد ما أما ، شيء في الزبير

 أنه يزعم كان ما عائشة من سمع" الزبير ابن يعني" خبيب أبا أظن كنت ام:  عبدالملك قال:  رواية في. بنائه إلى وأعاده

 هللا صلى هللا رسول قال قالت:  قال ؟ ماذا تقول سمعتھا:  قال ، منھا سمعته أنا ، بلى:  عبدهللا بن الحارث قال ، منھا سمعه

 بعدي من لقومك بدا فإن منه تركوا ما عدتأ بالشرك عھدھم حداثة ولوال البيت بنيان من استقصروا قومك إن: "  وسلم عليه

 أھدمه أن قبل سمعته كنت لو:  عبدالملك قال:  أخرى في".  أذرع سبعة من قريبا فأراھا منه تركوا ما ألريك فھلمي يبنوه أن

 .اآلثار من الكعبة بناء في جاء ما فھذا. الزبير ابن بنى ما على لتركته

 عن جاء لما الزبير ابن بناء على يرده وأن ، الكعبة من الحجاج بنى ما ھدم يريد أنه أنس بن لمالك ذكر الرشيد أن وروي

 ملعبة البيت ھذا تجعل أال ، المؤمنين أمير يا هللا ناشدتك:  مالك له فقال ، الزبير ابن وامتثله وسلم عليه هللا صلى النبي

 بن ھمام عن معمر حدثنا:  الواقدي وذكر. الناس دورص من ھيبته فتذھب ، وبناه البيت نقض إال منھم أحد يشاء ال للملوك،
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 كسا من أول وھو ، تبع وھو ، الحميري أسعد سب عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  ، يقول ھريرة أبا سمع نبه

 .الحجاج الديباج كساھا من وأول ، البرد كسيت ثم القباطي تكسى كانت:  إسحاق ابن قال. اآلخر تبع وھو البيت،

 جبير بن سعيد عن روي. شيء منھا ينقص وال ، إليھا مھدى فإنه ، شيء الكعبة كسوة من يؤخذ أن ينبغي وال:  العلماء قال

: عطاء وقال. يوجعھا أن يألو ال قفدة قفدھا منه يأخذ الخادم رأى إذا وكان ، به يستشفى الكعبة طيب من يؤخذ أن يكره كان أنه

 .أخذه ثم الحجر به فمسح عنده من بطيب جاء به يستشفي أن أراد إذا أحدنا كان

َنا{:  تعالى قوله ا َتَقبَّلْ  َربَّ  َوإِذْ  يرفع وإذ{:  مسعود بن وعبدهللا أبي قراءة في ھي وكذلك. فحذف ،" ربنا" ويقوالن:  المعنى} ِمنَّ

َنا َوإِْسَماِعيلُ  اْلَبْيتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  إِْبَراِھيمُ  َيْرَفعُ  ا لْ َتَقبَّ  َربَّ  }منا تقبل ربنا ويقوالن وإسماعيل ِمنَّ

 ، إيل يا اسمع:  قال ربه دعا لما إبراھيم إن:  فقيل. تقدم وقد ، هللا ھو بالسريانية" إيل" ألن ، هللا يا اسمع:  إسماعيل وتفسير

 .الماوردي ذكره. دعاه بما سماه الولد ورزقه ربه أجابه فلما

 هللا أسماء شرح في األسنى" الكتاب في عليھما أتينا قد تعالى هللا أسماء من اسمان} اْلَعلِيمُ  ِميعُ السَّ  أَْنتَ  إِنَّكَ {:  تعالى قوله

 ".الحسنى

َنا{ 128:  اآلية ِتَنا َوِمنْ  لَكَ  ُمْسلَِمْينِ  َواْجَعْلَنا َربَّ يَّ ةً  ُذرِّ ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َعلَْيَنا َوُتبْ  َمَناِسَكَنا َوأَِرَنا لَكَ  ُمْسلَِمةً  أُمَّ ِحيمُ  التَّوَّ  }الرَّ

َنا{:  تعالى قوله  ھذا في واإلسالم. والدوام التثبيت سأال ، ثان مفعول" مسلمين"و ، صيرنا أي} لَكَ  ُمْسلَِمْينِ  َواْجَعْلَنا َربَّ

ينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ومنه ، جميعا واألعمال اإليمان: الموضع :  قال لمن دليل ھذا ففي] 19:  عمران آل[} األِْسالمُ  هللاَِّ  ِعْندَ  الدِّ

 َوَجْدَنا َفَما اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  فِيَھا َكانَ  َمنْ  َفأَْخَرْجَنا{:  األخرى اآلية في تعالى بقوله ھذا وعضدوا ، واحد شيء واإلسالم اإليمان إن

 .الجمع على" مسلمين" عرابياأل وعوف عباس ابن وقرأ]. 36 -  35:  الذاريات[} اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َبْيتٍ  َغْيرَ  فِيَھا

ِتَنا َوِمنْ {:  تعالى قوله يَّ ةً  ُذرِّ  دعا فإنه إبراھيم إال وألمته لنفسه إال نبي يدع لم إنه:  فيقال ، فاجعل ذريتنا ومن أي} لَكَ  ُمْسلَِمةً  أُمَّ

. ظالمين منھم أن أعلمه كان قد ىتعال هللا ألن ، للتبعيض" ذريتنا ومن: " قوله في" من"و. األمة ولھذه وألمته لنفسه دعائه مع

 ، إسماعيل بن نبت بنو ألنھم ، العرب وذريتھما:  السھيلي قال. خاصة العرب" ذريتنا ومن" بقوله أراد أنه:  الطبري وحكى

 نب نبت بن قيدر فمن القحطانية وأما ، نبت فمن العدنانية أما. إسماعيل بن نبت بن قيدر:  ويقال ، إسماعيل بن تيمن بنو أو

. غيرھم من آمن وفيمن العرب في ظھرت دعوته ألن ، ضعيف وھذا:  عطية ابن قال. القولين أحد على تيمن أو ، إسماعيل

ةً  َكانَ  إِْبَراِھيمَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ومنه ، الخير في به يقتدى كان إذا واحدا وتكون ، ھنا الجماعة:  واألمة ً  أُمَّ َِّ  َقاِنتا :  النحل[} ِ

 وقد اعلم وهللا ، غيره دينه في يشرك لم ألنه" وحده أمة يبعث: " نفيل بن عمرو بن زيد في وسلم عليه هللا صلى وقال ،] 120

ا{:  تعالى قوله ومنه ، المعنى ھذا غير على األمة لفظ يطلق ةٍ  َعلَى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ  ، وملة دين على أي] 22:  الزخرف[} أُمَّ

ُتُكمْ  َھِذهِ  إِنَّ {:  تعالى قوله ومنه ةً  أُمَّ َكرَ { تعالى قوله ومنه ، والزمان الحين بمعنى تكون وقد]. 92:  األنبياء[} َواِحَدةً  أُمَّ  َبْعدَ  َوادَّ

ةٍ   ، األمة حسن فالن:  يقال ، القامة:  أيضا واألمة. زيد أم أي ، زيد أمة ھذه:  ويقال. وزمان حين بعد أي] 45:  يوسف[} أُمَّ

 :  قال ، قامةال حسن أي



78 

 

 األمم طوال الوجوه حسان ـن...  األكرميـ معاوية وإن

 .وأميم مأموم رجل:  يقال ، الدماغ أم تبلغ التي الشجة األمة:  وقيل

 يتعدى أن قائله ويلزم ، القلب رؤية من:  وقيل ، مفعولين إلى فتتعدى ، البصر رؤية من" أرنا"} َمَناِسَكَنا َوأَِرَنا{:  تعالى قوله

 ؛] المعدى كغير[ مفعولين إلى القلب رؤية من بالھمزة معدى يوجد بأنه وينفصل:  عطية ابن قال. مفاعيل ثالثة إلى منه لفعلا

 :  يعفر بن األسود أخو يعفر بن حطائط قال

 مخلدا بخيال أو ترين ما أرى...  ألنني ھزال مات جوادا أريني

 الراء بسكون" أرنا" والسوسي ورويس يعقوب عن وروح والسدي محيصن وابن كثير وابن وقتادة عبدالعزيز بن عمر وقرأ

 أرئنا وأصله. عبيد أبو واختاره ، بكسرھا والباقون ، الراء كسرة باختالس عمرو أبو وقرأ. حاتم أبو واختاره ، القرآن في

 :  الشاعر بقول واستدل ، حالھا على ساكنة الراء وبقيت حركتھا وذھبت الھمزة ذھبت:  قال بالسكون قرأ فمن ، بالھمز

 ظمئوا قد القوم إن زمزم ماء من...  نملؤھا عبدهللا إداوة أرنا

 صادقا أمينا وكان نصر أبي بن شجاع وعن. الخفة وطلب عمر وأبو ، الراء إلى المحذوفة الھمزة حركة نقل فإنه كسر ومن

 واآلخر ، ھذا:  حرفين إال عليه يرد فلم عمرو أبي حروف من أشياء فذاكره المنام في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى أنه

 .مھموزا] 106:  البقرة" [ننسأھا أو آية من ننسخ ما"

 ، للعبادة اسم الشرع في وھو. غسله إذا ثوبه نسك:  منه يقال ، الغسل اللغة في النسك أصل إن:  يقال} َمَناِسَكَنا{:  تعالى قوله

 .عابدا كان إذا ناسك رجل:  يقال

:  جريج وابن وعطاء مجاھد وقال. والسدي قتادة قاله ، ومعالمه الحج مناسك:  فقيل ، ھنا بالمناسك المراد في العلماء اختلفو

:  والناسك. ومنِسك مْنَسك له يقال تعالى هللا إلى به يتعبد ما وكل. المتعبدات جميع:  وقيل. الذبح مواضع أي ، المذابح المناسك

 زھير وعن. مفعل العرب كالم في ليس أنه إال ، منسك:  ھذا على يقال أن يجب فكان ، ينسك نسك يقال : النحاس قال. العابد

 تعالى هللا فبعث ، مناسكنا فأرنا فرغت قد ، رب أي:  قال الحرام البيت بناء من السالم عليه إبراھيم فرغ لما:  قال محمد بن

 ، حصيات بسبع فحصبه ، احصبه:  له فقال ، إبليس له عرض النحر ميو وجاء عرفة من رجع إذا حتى ، به فحج جبريل إليه

 من ذرة مثقال قلبه في ممن األبحر بين من دعوته فسمع ، أجيبوا ، هللا عباد يا:  فقال ثبيرا عال ثم ، الثالث اليوم ثم الغد ثم

 ومن األرض ألھلكت ذلك لوال ، صاعداف مسلمون سبعة األرض وجه على يزل ولم:  قال ، لبيك اللھم ، لبيك:  فقال ، إيمان

 الطواف فأراه السالم عليه جبريل جاءه البيت من إبراھيم فرغ لما:  قال مجلز أبي وعن. اليمن أھل أجابه من وأول. عليھا

 حصيات سبع جبريل فأخذ ، الشيطان لھما فعرض العقبة إلى انطلقا ثم - والمروة والصفا: " قال وأحسبه:  قال -  بالبيت

 ثم. الشيطان أفل حتى رمية كل مع وكبرا فرميا ، وكبر ارم:  إلبراھيم وقال ، وكبر فرمى ، حصيات سبع إبراھيم عطىوأ

 ارم:  وقال ، حصيات سبع إبراھيم وأعطى حصيات سبع جبريل فأخذ ، الشيطان لھما فعرض ، الوسطى الجمرة إلى انطلقا

 سبع جبريل فأخذ ، الشيطان لھما فعرض القصوى الجمرة أتيا ثم. الشيطان أفل حتى رمية كل مع وكبرا فرميا ، وكبر
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:  فقال جمعا به أتى ثم. الشيطان أفل حتى رمية كل مع وكبرا فرميا ، وكبر ارم:  وقال حصيات سبع إبراھيم وأعطى حصيات

 ، عَرْفت:  له قال أنه يورو. عرفات سمي ثم فمن ، نعم فقال ؟ عرفت:  فقال عرفات به أتى ثم. الصلوات الناس يجمع ھھنا

 مجاھدا أن عبدالرحمن بن خصيف وعن. عرفات المكان ذلك فسمي ، نعم فقال ، وھذا والجمع منى أي ؟ عرفت ، عرفتَ 

 به خرج ثم ، القرآن بنص هللا شعائر من وھما ، والمروة الصفا أي} َمَناِسَكَنا َوأَِرَنا{:  السالم عليه إبراھيم قال لما:  قال حدثه

 كبر:  جبريل فقال ، الوسطى إلى إبليس فارتفع ، وارمه كبر:  جبريل له فقال ، عليھا إبليس إذا العقبة بجمرة مر فلما ، يلجبر

 قال ؟ أريتك ما عرفت ھل:  له فقال عرفة به أتى ثم ، الحرام المشعر إلى به انطلق ثم. كذلك القصوى الجمرة في ثم ، وارمه

 ، ربكم أجيبوا ، الناس أيھا يا:  قل قال ؟ أقول كيف:  قال ، بالحج الناس في فأذن:  قال ، قيل فيما لذلك عرفات فسميت ، نعم

 استدار نادى حين أنه:  أخرى رواية وفي. حاج فھو يومئذ أجاب فمن:  قال. لبيك اللھم ، لبيك:  فقالوا ، ففعل ، مرار ثالث

 فرغ لما:  إسحاق بن محمد وقال. صوته بعد حتى الجبال طأتوتطأ ، ومغرب مشرق كل من الناس فلبى ، وجه كل في فدعا

 به فطاف ، سبعا به طف:  له فقال السالم عليه جبريل جاءه الحرام البيت بناء من عليه هللا صلوات الرحمن خليل إبراھيم

:  قال. ركعتين المقام خلف صليا سبعا أكمال فلما ، طواف كل في كلھا األركان يستلمان ، السالم عليھما وإسماعيل ھو سبعا

 ،.... إبليس له تمثل العقبة من وھبط منى دخل فلما:  قال. والمزدلفة ومنى والمروة الصفا:  كلھا المناسك فأراه جبريل فقام

 حج:  وقال. السالم عليه إبراھيم قبل كلھا األركان يستلم كان السالم عليه آدم أن وبلغني:  إسحاق ابن قال. تقدم ما نحو فذكر

 وروى. واألمم األنبياء ذلك بعد وحجته ، البراق على سنة كل يحجه السالم عليه إبراھيم وكان ، الشام من وسارة إسحاق

 ومن ھو بھا فتعبد مكة لحق أمته ھلكت إذا األنبياء من النبي كان: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن سابط بن محمد

 ھو بمكة مات شعيبا أن وھب ابن وذكر" . والحجر زمزم بين وقبورھم وصالح ھودو نوح بھا فمات يموتوا حتى معه آمن

 قبران الحرام المسجد في:  عباس ابن وقال. سھم بني وبين الندوة دار بين مكة غربي في فقبورھم ، المؤمنين من معه ومن

. األسود الحجر مقابل شعيب وقبر ، رالحج في إسماعيل فقبر ، السالم عليھما شعيب وقبر إسماعيل قبر ، غيرھما فيه ليس

 ، ھنالك فقبروا حجاجا جاؤوا نبيا وتسعين تسعة قبور زمزم إلى والمقام الركن بين ما:  السلولي ضمرة بن عبدهللا وقال

 .أجمعين عليھم هللا صلوات

 فقالت ، معصومون أنبياء وھم" علينا بوت: " السالم عليھما وإسماعيل إبراھيم قول معنى في اختلف} إِنَّكَ  َعلَْيَنا{:  تعالى قوله

 .ذنب لھما كان أنھما ال ، والدوام التثبيت طلبا:  طائفة

 وتلك الموقف ذلك أن ويعرفاھم للناس يبينا أن أرادا البيت وبنيا المناسك عرفا لما أنھما منه وأحسن ، حسن وھذا:  قلت

 األنبياء عصمة في الكالم مضى وقد. منا الظلمة على وتب ىالمعن:  وقيل. التوبة وطلب الذنوب من التنصل مكان المواضع

ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ {:  قوله معنى في القول وتقدم. السالم عليه آدم قصة في السالم عليھم ِحيمُ  التَّوَّ  عن فأغنى] 128:  البقرة[} الرَّ

 .إعادته
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َنا{ 129:  اآلية يِھمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعلُِّمُھمُ  آَياتِكَ  َعلَْيِھمْ  وَيْتلُ  ِمْنُھمْ  َرُسوالً  فِيِھمْ  َواْبَعثْ  َربَّ  }اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َوُيَزكِّ

َنا{:  تعالى قوله  رسوال آخرھم في وابعث" أبي قراءة وفي. وسلم عليه هللا صلى محمدا يعني} ِمْنُھمْ  َرُسوالً  فِيِھمْ  َواْبَعثْ  َربَّ

 ، نفسك عن أخبرنا ، هللا رسول يا:  له قالوا وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من نفرا أن:  معدان بن خالد ىرو وقد". منھم

 أن يشبه:  األنباري ابن قال. الرسالة من فعول وھو ، مرسال أي" رسوال"و" . عيسى وبشرى إبراھيم أبي دعوة أنا نعم: " قال

:  المرسلة المھملة للجماعة ويقال. النوق أمام ماضية السير سھلة كانت إذا ، ورسلة مرسال ناقة:  قولھم من أصله يكون

 الضرع من يرسل ألنه ، رسل للبن يقال ومنه ، بعض أثر في بعضھم أي ، أرساال القوم جاء:  يقال. أرسال وجمعه رسل،

 ھو الذي والفھم ، التأويل في والفقه ، بالدين المعرفة" ةالحكم"و القرآن" الكتاب"} َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعلُِّمُھمُ {:  تعالى قوله

. الشرائع وبيان السنة" الحكمة: " قتادة وقال. زيد ابن وقال ، وھب ابن عنه ورواه ، مالك قاله ، تعالى هللا من ونور سجية

 األمور يعطي ھو حيث من وسلم عليه هللا صلى النبي إلى التعليم ونسب. متقارب والمعنى ، خاصة والقضاء الحكم:  وقيل

يِھمْ {. وحيه من إليه هللا يلقيه بما النظر طريق ويعلم ، فيھا ينظر التي  جريج ابن عن ، الشرك وضر من يطھرھم أي} َوُيَزكِّ

 وھو ، الحكم والحكمة. األلفاظ معاني والكتاب. األلفاظ ظاھر تالوة اآليات إن:  وقيل. تقدم وقد ، التطھير:  والزكاة. وغيره

} واْلَعِزيزُ {. اعلم تعالى وهللا ، تقدم ما معنى وھو ، وخصوص وعموم ، ومجمل ومفسر ، ومقيد مطلق من بالخطاب هللا مراد

ُ  َكانَ  َوَما{:  دليله ، شيء يعجزه ال الذي معناه:  كيسان ابن وقال. يغالب وال ينال ال الذي المنيع معناه  فِي َشْيءٍ  ِمنْ  لُِيْعِجَزهُ  هللاَّ

ِني{:  تعالى قوله ومنه ، الغالب" العزيز: " الكسائي]. 44:  فاطر[} األَْرِض  فِي َوال َماَواتِ السَّ  ] 23:  ص[} اْلِخَطابِ  فِي َوَعزَّ

]. 11:  الشورى[} َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ { بيانه ، له مثل ال الذي" العزيز: " وقيل. سلب غلب من أي" بز عز من: " المثل وفي

 والحمد" الحكيم" معنى تقدم وقد" الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى" كتاب في العزيز اسمه في بيانا المعنى ھذا زدنا وقد

 .هللا

ْنَيا فِي اْصَطَفْيَناهُ  َولََقدِ  َنْفَسهُ  َسفِهَ  َمنْ  إاِلَّ  إِْبَراِھيمَ  ِملَّةِ  َعنْ  َيْرَغبُ  َوَمنْ { 130:  اآلية الِِحينَ  نَ لَمِ  اآلِخَرةِ  فِي َوإِنَّهُ  الدُّ  }الصَّ

". من" صلة" يرغب"و ، باالبتداء رفع موضع في استفھام" من"} َنْفَسهُ  َسفِهَ  َمنْ  إاِلَّ  إِْبَراِھيمَ  ِملَّةِ  َعنْ  َيْرَغبُ  َوَمنْ {:  تعالى قوله

 يزھد:  والمعنى. النحاس قاله ، يرغب وما أي ، النفي معنى فيه وقع وتوبيخ تقريع وھو. الخبر موضع في" نفسه سفه من إال"

 عن رغبوا ، والنصارى اليھود ھم:  قتادة قال} َنْفَسهُ  َسفِهَ  َمنْ  إاِلَّ {. والشرع الدين وھي الملة عن أي ، عنھا بنفسه وينأى فيھا

 فلم نفسه أمر جھل أي ، جھل بمعنى" سفه: " الزجاج قال. تعالى هللا من ليست بدعة والنصرانية اليھودية واتخذوا إبراھيم ملة

. وشدھا الفاء بفتح كسفه يتعدى الفاء بكسر" سفه" أن والمبرد ثعلب وحكى. نفسه أھلك المعنى:  عبيدة أبو وقال. فيھا يفكر

 أيضا وعنه. سفيھا به صار ما السفه من بھا فعل أي" نفسه سفه: " األخفش وقال. لغة أنھا ويونس الخطاب أبي عن وحكي

 وحكى. وثعلب المبرد قاله ، يتعدى فال الفاء بضم سفه فأما. الماوردي ذكره األولو ، المھدوي حكاه ، سفه بمعنى لغة ھي

 ،] 235:  البقرة[} النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ { ومثله:  األخفش قال. فانتصب" في" فحذفت ، نفسه في جھل المعنى أن األخفش عن الكسائي

 الظھر في أي ، والبطن الظھر فالن ضرب:  لھمقو من حكاه فيما سيبويه مذھب على يجري وھذا. النكاح عقدة على أي
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 كمثله ليس صانعا لھا أن على الدالة واآليات الدالالت من فيھا وما نفسه جھل معناه:  بحر ابن قال. تمييز ھو:  الفراء. والبطن

 .وقدرته هللا توحيد به فيعلم ، شيء

 وأذن ، بھا يبصر وعين ، عليھما يمشي ورجلين ، مابھ يبطش يدين من نفسه في فيفكر ، الزجاج قول معنى ھو وھذا:  قلت

 أعدت ومعدة ، الطعام بھا ليطحن الغذاء إلى وحاجته الرضاع عن غناه عند له تنبت وأضراس ، به ينطق ولسان ، بھا يسمع

 من ويبرز اءالغذ ثفل إليھا يرسب وأمعاء ، األطراف إلى فيھا ينفذ ومعابر وعروق ، صفوه إليھا يصعد وكبد ، الغذاء لطبخ

} ُتْبِصُرونَ  أََفال أَْنفُِسُكمْ  َوفِي{:  تعالى قوله معنى وھذا ، حكيما عليما قادرا خالقا له أن على بھذا فيستدل ، البدن أسفل

 .تعالى هللا شاء إن" والذاريات" سورة في بيان مزيد له وسيأتي. تعالى هللا رحمه الخطابي ھذا إلى أشار]. 21:  الذاريات[

 ،]78:  الحج[} إِْبَراِھيمَ  أَِبيُكمْ  ِملَّةَ {:  كقوله وھذا ، منھا نسخ ما إال لنا شريعة إبراھيم شريعة إن:  قال من اآلية بھذه تدلاس وقد

 .بيانه وسيأتي]. 123:  النحل[} إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  اتَِّبعْ  أَنِ {

ْنَيا فِي اْصَطَفْيَناهُ  َولََقدِ {:  تعالى قوله  ، اصتفيناه" اصطفيناه" في واألصل األدناس من صافيا فجعلناه للرسالة اهاخترن أي} الدُّ

 .األصفى تخير ومعناه ، الصفوة من مشتق واللفظ. اإلطباق في الصاد مع لتناسبھا طاء التاء أبدلت

الِِحينَ  لَِمنَ  اآلِخَرةِ  فِي َوإِنَّهُ {:  تعالى قوله  داخل وھو" اآلخرة في" تقديم جاز يفك:  قيل ثم. الفائز ھو اآلخرة في الصالح} الصَّ

 العربية وألھل ، تقدمت قد الصلة فتكون ، اآلخرة في الصالحين لمن إنه التقدير ليس أنه فالجواب:  النحاس قال ، الصلة في

 يأ ، محذوف بمصدر متعلق" اآلخرة في: " وقيل. حذف ثم ، اآلخرة في صالح وإنه المعنى يكون أن منھا:  أقوال ثالثة فيه

 الرجل يقال كما ، بنفسه قائم اسم ولكنه ، صلحوا الذين بمعنى ليس" الصالحين" أن:  الثالث والقول. اآلخرة في صالحه

 .والغالم

 في:  الفضل بن الحسين وقال. مضاف حذف على فالكالم ، الصالحين لمن اآلخرة عمل في وإنه المعنى أن رابع وقول:  قلت

 حجاج وھو -  حجاج بن حجاج وروى. الصالحين لمن وإنه واآلخرة الدنيا في اصطفيناه ولقد مجازه ، وتأخير تقديم الكالم

 أنت الصالحين إن اللھم:  يقول قرة بن معاوية سمعت:  قال -  العسل بزق المعروف األحول حجاج أيضا وھو ، األسود

 فرضيت بطاعتك عملوا أن رزقتھم وكما ، فأصلحنا أصلحتھم كما اللھم ، عنھم فرضيت بطاعتك عملوا أن ورزقتھم أصلحتھم

 .عنا وارض ، بطاعتك نعمل أن فارزقنا عنھم

 }اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  أَْسلَْمتُ  َقالَ  أَْسلِمْ  َربُّهُ  لَهُ  َقالَ  إِذْ { 131:  اآلية

 والقمر بالكوكب ابتاله ينح تعالى هللا من القول ھذا وكان. أسلم ربه له قال إذ اصطفيناه أي" اصطفيناه: " قوله" إذ" في العامل

 ذلك له قال إنما:  عباس ابن وقال. واخشع اخضع:  وقيل. بالتوحيد  دينك أخلص أي:  والكلبي كيسان ابن قال. والشمس

 الخضوع:  العرب كالم في واإلسالم. وجوھه أتم على ھنا واإلسالم". األنعام" في ذكره يأتي ما على ، السرب من خرج حين

 آمن أسلم من كل وليس.  وانقاد استسلم فقد با آمن من ألن ، إسالم إيمان وكل ، إيمانا إسالم كل وليس. لمستسلمل واالنقياد

 ، اإليمان ھو اإلسالم إن:  قالوا حيث والخوارج للقدرية خالفا ، إيمانا ذلك يكون وال ، السيف من فزعا يتكلم قد ألنه ، با
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ينَ  إِنَّ {:  لقوله ، منمؤ مسلم وكل ، مسلم مؤمن فكل  ، الدين ھو اإلسالم أن على فدل] 19:  عمران آل[} األِْسالمُ  هللاَِّ  ِعْندَ  الدِّ

ا األَْعَرابُ  َقالَتِ {:  تعالى قوله ودليلنا. بمؤمن فليس بمسلم ليس من وأن ] 14:  الحجرات[} أَْسلَْمَنا قُولُوا َولَِكنْ  ُتْؤِمُنوا لَمْ  قُلْ  آَمنَّ

 بن لسعد وسلم عليه هللا صلى وقال ، مؤمنا مسلم كل ليس أنه على فدل ، مؤمنا أسلم من كل ليس أنه تعالى هللا خبرفأ. اآلية

 على فدل ، مسلم خرجه ، الحديث" مسلم أو: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، مؤمن فإنه فالنا اعط:  له قال لما وقاص أبي

 ويراد واإلسالم ، اإلسالم بمعنى اإليمان يطلق وقد. بين وھذا ، ظاھر واإلسالم ، باطن ناإليما فإن ، اإلسالم ليس اإليمان أن

 .التوفيق وبا. فاعلمه ، صحته على وداللة اإليمان ثمرة ھو الذي كاإلسالم ، عنه وصدوره اآلخر أحدھما للزوم ، اإليمان به

ى{ 132:  اآلية َ  إِنَّ  َبنِيَّ  َيا وبُ َوَيْعقُ  َبنِيهِ  إِْبَراِھيمُ  بَِھا َوَوصَّ ينَ  لَُكمُ  اْصَطَفى هللاَّ  }ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َفال الدِّ

ى{:  تعالى قوله  ألنه ، أصوب وھو} اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  أَْسلَْمتُ {:  قوله ھي التي بالكلمة:  وقيل ، بالملة أي} إِْبَراِھيمُ  ِبَھا َوَوصَّ

 وفي. بھما وقرئ ، وأكرمنا كرمنا مثل ، بمعنى وغيرھم لقريش لغتان وأوصى ووصى. أسلمنا ولواق أي ، مذكور أقرب

 معنى وفيه" ووصى" الباقون. والشام المدينة أھل قراءة وھي" وأوصى" عثمان مصحف وفي ،" ووصى" عبدهللا مصحف

 يا وقال يعقوب وأوصى:  والمعنى ، تأنفمس مقطوع ھو:  وقيل ، عليه عطف" ويعقوب" ، بفعله رفع" وإبراھيم. "التكثير

 .بنيه يعقوب بعده وصى ثم ، بنيه وصى قد إبراھيم فيكون ، الدين لكم اصطفى هللا إن بني

 ، سنتان له كان:  وقيل. رضيع وھو مكة إلى إبراھيم نقله ، ولده أكبر وھو ، القبطية ھاجر وأمه ، إسماعيل:  إبراھيم وبنو

 أخيه قبل وولد:  تعالى هللا شاء إن بيانه" إبراھيم" سورة في يأتي ما على ، أصح واألول ، سنة عشرة أربع له كان:  وقيل

 عليھما إبراھيم أبوه مات لما سنه وكان. وثالثون مائة:  وقيل. سنة وثالثون وسبع مائة وله ومات ، سنة عشرة بأربع إسحاق

 يأتي ما على ، األصح وھو ، آخر قول في الذبيح وھو ، سارة مهأ وإسحاق. قول في الذبيح وھو ، سنة وثمانين تسعا السالم

 إسحاق وعاش. إسرائيل وبنو مجراھم يجري ومن واألرمن واليونان الروم ولده ومن. هللا شاء إن" والصافات" سورة في بيانه

 إبراھيم تزوج سارة توفيت مال ثم. السالم عليھما الخليل إبراھيم أبيه عند ودفن المقدسة باألرض ومات ، سنة وثمانين مائة

. السالم عليه توفي ثم ، وشيوخ ونشيق وزمران ونھشان ومداين مدين له فولدت ، الكنعانية يقطن بنت قنطورا السالم عليه

 من نحوا ذلك من ينقصون واليھود ، سنة وستمائة سنة ألفي من نحو وسلم عليه هللا صلى النبي مولد وبين وفاته بين وكان

 بن وإسماعيل األسواري فائد بن عمرو وقرأ. تعالى هللا شاء إن" يوسف" سورة في يعقوب أوالد ذكر وسيأتي. سنة أربعمائة

" يعقوب" وقرئ:  القشيري قال. أوصى فيمن داخال يعقوب فيكون ،" بنيه" على عطفا بالنصب" ويعقوب: " المكي عبدهللا

 جده أدرك يعقوب أن ينقل ولم ، وصاھم لما إبراھيم أوالد بين فيما نيك لم يعقوب ألن ، بعيد وھو" بنيه" على عطفا بالنصب

 هللا شاء إن يعقوب أوالد تسمية وسيأتي. إبراھيم فعل كما أيضا بنيه أوصى يعقوب وأن ، إبراھيم موت بعد ولد وإنما ، إبراھيم

 .تعالى

 من تعبدون ما:  وقال عليھم وخاف ولده فجمع ، قروالب والنيران األوثان يعبدون رآھم مصر إلى يعقوب دخل لما:  الكلبي قال

  ؟ بعدي
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 ألن ، نظر ذلك وفي. العيص أخيه بعقب آخذا أمه بطن من فخرج ، توأمين والعيص ھو كان ألنه يعقوب سمي إنما:  ويقال

 مائة السالم عليه عاش. الخجل كذكر به التسمية في العربية وافق قد كان وإن ، أعجمي اسم ويعقوب ، عربي اشتقاق ھذا

 ودفنه يوسف فحمله ، إسحاق أبيه عند ويدفن ، المقدسة األرض إلى يحمل أن وأوصى ، بمصر ومات سنة وأربعين وسبعا

 .عنده

 التوصية ألن أن ألغيت:  الفراء قال. والضحاك مسعود وابن أبي قراءة في ھو وكذلك ، بني يا أن معناه} َبِني َيا{:  تعالى قوله

 ليس فألغيت" أن" أراد إنما النحويين وقول:  قال. إلغاؤھا فيه وجاز أن دخول فيه جاز القول إلى يرجع المك وكل ، كالقول

 ومثله ، ساكنان اللتقى سكنت لو ألنھا ، فتحھا إال ھنا يجوز ال النفس ياء وھذه ، مضاف نداء" بني يا: " النحاس. بشيء

َ  إِنَّ {]. 22:  إبراھيم[} ِبُمْصِرِخيَّ {  قال. اختار} اْصَطَفى{. القول إضمار على:  وقيل. واحد وقال أوصى ألن" إن" كسرت} هللاَّ

 :  الراجز

 األمالكا ورثوا ملوك ابن يا

... 

 أعطاكا التي هللا خالفة

 اصطفاكا ولھا اصطفاھا لك

ينَ  لَُكمُ { . بليغ إيجاز} ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َفال{. عرفوه كانوا قد ألنھم ، للعھد" الدين" في والالم واأللف ، اإلسالم أي} الدِّ

 وتذكيرا وعظا ويتضمن ، المقصود يتضمن موجز بلفظ فأتى. تموتوا تى تفارقوه وال عليه ودوموا اإلسالم الزموا:  والمعنى

 الخطاب توجه فقد ، عليه وھو إال الموت يأتيه ال بأمر أمر فإذا ، متى يدري وال يموت أنه يتحقق المرء أن وذلك ، بالموت

. الساكنين اللتقاء الواو وحذفت ، الثقيلة بالنون أكد ، بالنھي جزم موضع في" تموتن" نھي" ال. "الزما دائبا األمر وقت من

 وقيل ، مفوضون وقيل ، مخلصون وقيل ، الظن بربكم محسنون أي ، الحال موضع في وخبر ابتداء} ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ {

 .ؤمنونم

 إِْبَراِھيمَ  آَبائِكَ  َوإِلَهَ  إِلََھكَ  َنْعُبدُ  َقالُوا َبْعِدي ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َما لَِبنِيهِ  َقالَ  إِذْ  اْلَمْوتُ  َيْعقُوبَ  َحَضرَ  إِذْ  ُشَھَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ { 133:  اآلية
ً  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ   }ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َوَنْحنُ  َواِحداً  إِلَھا

. الھاء تدخل كما الجماعة لتأنيث ودخلت ، التأنيث ألف فيه ألن يصرف ولم ، كان خبر} ُشَھَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ {:  تعالى لهقو

 عليھم هللا فرد ، والنصرانية اليھودية على وأنھم ، بنيه به يوص لم ما إبراھيم إلى ينسبون الذين والنصارى لليھود والخطاب

 أنتم بل ، تشھدوا لم أي ، علم عن فتدعون أوصى بما وعلمتم يعقوب أشھدتم:  التوبيخ جھة لىع لھم وقال ، وكذبھم قولھم

. األولى من بدل الثانية" إذ"و ، الشھادة معنى األولى" إذ" في والعامل. يعقوب أسالفكم أشھد بل أي ، بل بمعنى" أم"و. تفترون

 أن أمكن لما الموت حضر فلو وإال ، وأسبابه مقدماته أي} اْلَمْوتُ  َيْعقُوبَ  َحَضرَ  ذْ { ومعنى. حاضر أي شاھد جمع" شھداء"و

 لھم من ينظر أن مقصوده لكان" من" قال ولو ، يختبرھم أن أراد ألنه ، من يقل ولم" بما" المعبود عن وعبر. شيئا يقول
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 والشمس والنار كاألوثان جمادات هللا دون من المتعارفة فالمعبودات وأيضا". ما" فقال تجربتھم أراد وإنما ، منھم االھتداء

 األنبياء تخير كما خير حين يعقوب أن وحكي. موتي بعد من أي} َبْعِدي ِمنْ { ومعنى. ھذه من يعبدون عما فاستفھم ، والحجارة

 فأروه. يةاآل} إِلََھكَ  َنْعُبدُ {:  وقالوا فاھتدوا ، ھذا لھم وقال فجمعھم ، وأھلي بني أوصي حتى أمھلوني:  وقال الموت اختار

 .تعالى با ومعرفتھم الدين على ثبوتھم

 على خفض موضع في" وإسحاق وإسماعيل إبراھيم"} َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ  آَباِئكَ  َوإِلَهَ  إِلََھكَ  َنْعُبدُ  َقالُوا{:  تعالى قوله

" يعقوب" وصرفت ، السحق من وجعلته" إسحاق" صرفت شئت وإن:  الكسائي قال. أعجمية ألنھا تنصرف ولم ، البدل

 بدل" إلھا"و. إسحاق من أكبر ألنه العم إسماعيل ثم الجد بذكر وبدأ ، أبا والجد العم من واحد كل هللا وسمى. الطير من وجعلته

 ، حسن ولق وھو:  عطية ابن قال. حال" إلھا: " وقيل. بالوحدانية الصفة لفائدة وكرره ، المعرفة من النكرة بدل" إلھك" من

 :  وجھان وفيه" أبيك وإله" العطاردي رجاء وأبو والجحدري يعمر بن ويحيى الحسن وقرأ. الوحدانية حال إثبات الغرض ألن

 العرب ألن ، يجب ال وھذا:  النحاس قال. عم ألنه أبا إسماعيل يجعل أن وكره ، وحده إبراھيم وأراد أفرد يكون أن:  أحدھما

 .أبا العم تسمي

 :  الشاعر قال كما ، وأبين وأبون أب سيبويه حكى ، سالمة جمع" أبيك" يكون أن سيبويه مذھب على : الثاني

 أخوكم إن أسلموا فقلنا

 :  آخر وقال

 باألبينا وفديننا بكين...  أصواتنا تبين فلما

 ".نعبد" املوالع الحال موضع في يكون أن ويحتمل ، وخبر ابتداء} ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َوَنْحنُ {:  تعالى قوله

ةٌ  تِْلكَ { 134:  اآلية ا ُتْسأَلونَ  َوال َكَسْبُتمْ  َما َولَُكمْ  َكَسَبتْ  َما لََھا َخلَتْ  َقدْ  أُمَّ  }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َعمَّ

ةٌ  تِْلكَ {:  تعالى قوله  تكونو ، المبتدأ خبر كانت شئت وإن ، ألمة نعت" خلت قد" ، خبر" أمة"و ، مبتدأ" تلك"} َخلَتْ  َقدْ  أُمَّ

 ، مثله" كسبتم ما ولكم. "الكوفيين قول على بالصفة أو باالبتداء رفع موضع في" ما"} َكَسَبتْ  َما لََھا{". تلك" من بدال" أمة"

 كان إن ، ذلك على أقدره تعالى هللا كان وإن ، وأكساب أعمال إليه يضاف العبد أن على دليل ھذا وفي. وشر خير من يريد

 ، ألفعاله مكتسب فالعبد. كثيرة المعنى بھذا القرآن في واآلي ، السنة أھل مذھب وھذا ، فبعدله راش كان وإن فبفضله خيرا

 ھو التمكن وذلك ، مثال الرعشة وحركة االختيار حركة بين الفرق بھا يدرك ، للفعل مقارنة قدرة له خلقت أنه معنى على

 ھذين خالف والمعتزلة القدرية وقالت. الرياح تصرفه الذي لنباتكا وإنه ، العبد اكتساب بنفي الجبرية وقالت. التكليف مناط

 .أفعاله يخلق العبد وإن ، القولين

ا ُتْسأَلونَ  َوال{:  تعالى قوله } أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{:  تعالى قوله مثل ، أحد بذنب أحد يؤاخذ ال أي} َيْعَملُونَ  َكاُنوا َعمَّ

 .وسيأتي ، أخرى ثقل حاملة حملت ال أي] 164:  األنعام[
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ً  إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  َبلْ  قُلْ  َتْھَتُدوا َنَصاَرى أَوْ  ُھوداً  ُكوُنوا َوَقالُوا{ 135:  اآلية  }اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحنِيفا

 َبلْ {:  فقال عليھم ذلك تعالى هللا فرد ، عليه ھي ما إلى فرقة كل دعت} َتْھَتُدوا َنَصاَرى أَوْ  ُھوداً  ُكوُنوا َوَقالُوا{:  تعالى قوله

 صار الجر حرف حذف فلما ، إبراھيم بملة نھتدي بل المعنى:  وقيل. الملة نصب فلھذا ، ملة نتبع بل:  محمد يا قل أي} ِملَّةَ 

 عن مائال" حنيفا"و .إبراھيم دين ملتنا أو ، ملة الھدى بل والتقدير ، بالرفع" ملة بل: " عبلة أبي وابن األعرج وقرأ. منصوبا

 ھذه في إبراھيم ملة نتبع بل أي. الزجاج قاله ، الحال على نصب موضع في وھو ، إبراھيم دين الحق إلى المكروھة األديان

 إبراھيم وسمي. مسرعة ھند غالم جاءني يجوز ال ، خطأ والحال ، أعني على منصوب ھو:  سليمان بن علي وقال. الحالة

 كل قدماه تميل الذي وھو ، أحنف ورجل ، حنفاء رجل ومنه ، الميل:  والحنف. اإلسالم وھو هللا ندي إلى حنف ألنه حنيفا

 :  األحنف أم قالت. بأصابعھا أختھا إلى منھما واحدة

 مثله من فتيانكم في كان ما...  برجله حنف لوال وهللا

 :  الشاعر وقال

 تصرين الضحى قرن وفي حنيفا...  رأيته العشي الظل حول إذا

 إبراھيم دين فسمي ، االستقامة الحنف:  قوم وقال. النصارى قبلة وھو ، بالغداة والمشرق ، بالعشي القبلة تستقبل الحرباء أي

 .أكثرھم قول في ، مفازة وللمھلكة ، سليم للديغ قيل كما ، باالستقامة تفاؤال أحنف الرجلين المعوج وسمي. الستقامته حنيفا

ا قُولُوا{ 136:  اآلية ِ  آَمنَّ َّ  ُموَسى أُوتِيَ  َوَما َواألَْسَباطِ  َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ  إِلَى أُْنِزلَ  َوَما إِلَْيَنا أُْنِزلَ  َوَما بِا
بِيُّونَ  أُوتِيَ  َوَما َوِعيَسى ِھمْ  ِمنْ  النَّ قُ  ال َربِّ  }لُِمونَ ُمسْ  لَهُ  َوَنْحنُ  ِمْنُھمْ  أََحدٍ  َبْينَ  ُنَفرِّ

ا قُولُوا{:  تعالى قوله َِّ  آَمنَّ  بالعبرانية التوراة يقرؤون الكتاب أھل كان:  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن البخاري خرج} ِبا

 آمنا وقولوا تكذبوھم وال الكتاب أھل تصدقوا ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، اإلسالم ألھل بالعربية ويفسرونھا

ا قُولُوا{:  فقل ؟ مؤمن أنت لك قيل إذا:  سيرين بن محمد وقال. اآلية" أنزل وما با ِ  آَمنَّ َّ  إِلَى أُْنِزلَ  َوَما إِلَْيَنا أُْنِزلَ  َوَما ِبا

 هللا شاء إن" نفالاأل" في بيانه وسيأتي ، حقا مؤمن أنا:  الرجل يقول أن السلف أكثر وكره. اآلية} َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ 

 ، نبيا يكن لم فلعله ، نعم قال فلو ، يعرفه لم باسم فسماه ، النبي بفالن أتؤمن:  له قيل رجل عن المتقدمين بعض وسئل. تعالى

 كان إن:  يقول أن ينبغي:  فقال ؟ يصنع فكيف ، األنبياء من نبيا جحد فقد ، نبي فلعله ، ال قال ولو ، نبي لغير بالنبوة شھد فقد

 هللا صلى النبي إلى اليھود من نفر جاء:  عباس ابن قال. اإليمان علمھم ، األمة لھذه اآلية ھذه في والخطاب. به آمنت فقد نبيا

 به آمن من وال بعيسى نؤمن ال:  قالوا عيسى ذكر جاء فلما. اآلية فنزلت ، األنبياء من به يؤمن عمن فسألوه وسلم عليه

َِّ  اآَمنَّ  قُولُوا{:  تعالى قوله  براھيم، إبراھيم جمع} َواألَْسَباطِ  َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ  إِلَى أُْنِزلَ  َوَما إِلَْيَنا أُْنِزلَ  َوَما ِبا

 نب محمد قال. وسماعل براھم وحكوا ، وسماعلة براھمة وحكوا ، الكوفيون وقال ، وسيبويه الخليل قاله ، سماعيل وإسماعيل

 بن أحمد وأجاز. وأساميع أباريه ويجوز ، وأسامع أباره:  أقول ولكن ، زيادتھا موضع ھذا ليس الھمزة ألن ، غلط ھذا:  يزيد

 ، ويعاقيب يعقوب وكذا ، وأساحق أساحقة الكوفيون وحكى ، أساحيق إسحاق وجمع. بريه التصغير في يقال كما ، براه يحيى
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 الكوفيون وحكى ، أساريل يقال وإنما ، أوله من الھمزة حذف يجيز أحدا نعلم فال إسرائيل مافأ:  النحاس قال. ويعاقب ويعاقبة

:  واألسباط فيه عمل ال والمسلم ، ويعقوبون وإسحاقون إبراھيمون:  فيقال مسلما يجمع أن كله ھذا في والباب. وأسارل أسارلة

 إسرائيل بني في والسبط. سبط واحدھم ، الناس من أمة منھم واحد لكل ولد ، ولدا عشر اثنا وھم ، السالم عليه يعقوب ولد

 السبط من أصله:  وقيل. متتابعون جماعة فھم ، التتابع وھو السبط من األسباط وسموا. إسماعيل ولد في القبيلة بمنزلة

 حدثنا ما ھذا لك يبينو:  الزجاج إسحاق أبو قال. سبطة الواحدة ، الشجر بمنزلة الكثرة في ھم أي ، الشجر وھو" بالتحريك"

 عكرمة عن سماك عن إسرائيل حدثنا قال عامر بن األسود حدثنا قال الدقاق نجيد أبو حدثنا قال األنباري جعفر بن محمد به

 ويعقوب وإسحاق وإبراھيم ولوطا وصالحا وھودا وشعيبا نوحا:  عشرة إال إسرائيل بني من األنبياء كل:  قال عباس ابن عن

 إلى الراجعون والقبيلة الجماعة:  والسبط. ويعقوب عيسى إال اسمان له أحد يكن ولم وسلم عليه هللا صلى اومحمد وإسماعيل

قُ  ال{. جعد غير:  وسبط سبط وشعر واحد أصل  كما ببعضھم ونكفر ببعضھم نؤمن ال أي:  الفراء قال} ِمْنُھمْ  أََحدٍ  َبْينَ  ُنَفرِّ

 .والنصارى اليھود فعلت

َما َتَولَّْوا َوإِنْ  اْھَتَدْوا َفَقدِ  بِهِ  آَمْنُتمْ  َما بِِمْثلِ  آَمُنوا نْ َفإِ { 137:  اآلية ُ  َفَسَيْكفِيَكُھمُ  ِشَقاقٍ  فِي ُھمْ  َفإِنَّ ِميعُ  َوُھوَ  هللاَّ  }اْلَعلِيمُ  السَّ

 مثل آمنوا فإن:  المعنى. وأمته وسلم عليه هللا صلى لمحمد الخطاب} اْھَتَدْوا َفَقدِ  ِبهِ  آَمْنُتمْ  َما ِبِمْثلِ  آَمُنوا َفإِنْ {:  تعالى قوله

 عباس ابن وكان. مؤكدة زائدة الباء إن:  وقيل ، اإليمانين بين وقعت فالمماثلة ، اھتدوا فقد تصديقكم مثل وصدقوا ، إيمانكم

 زائدة" فمثل" ، المصحف خالف وإن القراءة معنى ھو وھذا" اھتدوا فقد به آمنتم بالذي آمنوا فإن: " الطبري حكى فيما يقرأ

 :  الشاعر وقال. شيء كھو ليس أي] 11:  الشورى[} َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ {:  قوله في ھي كما

 مأكول كعصف مثل فصيروا

 ولكن ، مثل له ليس هللا فإن به آمنتم ما بمثل آمنوا فإن تقولوا ال:  قال عباس ابن عن حمزة أبي عن شعبة حدثنا بقية وروى

 وبعامة بنبيكم آمنوا فإن أي:  والمعنى. البيھقي ذكره ، شعبة عن الجھضمي نصر بن علي تابعه. به منتمآ بالذي:  قولوا

ُ  َفَسَيْكفِيَكُھمُ { الشقاق إلى الدين عن الناكبون فھم التفريق إال أبوا وإن ، اھتدوا فقد تفرقوا لم كما بينھم يفرقوا ولم األنبياء } هللاَّ

 عن روي والذي:  قال. زائدة} َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ {:  قوله في الكاف تكون أن ويحتمل:  قالوا النظر أھل من جماعة عن وحكى

 ابن من ھذا:  عطية ابن وقال. وجل عز هللا عن التشبيه نفي في للمبالغة إليه ذھب شيء العامة القراءة عن نھيه من عباس ابن

:  وقيل. إيمانكم مثل على آمنوا فإن:  والمعنى ، على بمعنى الباء إن:  قيل وقد. فليتأول ھكذا أي ، التفسير جھة على عباس

ُ  أَْنَزلَ  بَِما آَمْنتُ  َوقُلْ {:  قوله دليله ، المنزل بمثل أي بابھا على" مثل" ا َوقُولُوا{:  وقوله ،] 15:  الشورى[} ِكَتابٍ  ِمنْ  هللاَّ  آَمنَّ

 ].46:  العنكبوت[} مْ إِلَْيكُ  َوأُْنِزلَ  إِلَْيَنا أُْنِزلَ  ِبالَِّذي

َما{ اإليمان عن أي} َتَولَّْوا َوإِنْ {:  تعالى قوله  المجادلة الشقاق:  وقيل. المنازعة الشقاق:  أسلم بن زيد قال} ِشَقاقٍ  فِي ُھمْ  َفإِنَّ

 :  اعرالش قال. صاحبه شق غير شق في الفريقين من واحد كل فكأن ، الجانب وھو الشق من وأصله. والتعادي والمخالفة

 وبالنفاق بالشقاق وتفجر...  قسرا العلماء تقتل كم إلى
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 :  آخر وقال

 شقاق في بقينا ما بغاة...  وأنتم أنا فاعلموا وإال

 .صاحبه على يشق ما على يحرص الفريقين من واحد كل فكأن ، ويصعب يشق ما فعل من مأخوذ الشقاق إن:  وقيل

ُ  َفَسَيْكفِيَكُھمُ {:  تعالى قوله  عانده من سيكفيه أنه السالم عليه لنبيه تعالى هللا من وعدا ھذا فكان. عدوه رسوله هللا فسيكفي أي} هللاَّ

 بني وإجالء قريظة وبني قينقاع بني قتل في ذلك وكان ، الوعد له فأنجز ، المؤمنين من يھديه بمن المتولين من خالفه ومن

 َفَسَيْكفِيَكُھمُ { الحرف وھذا. إياھم فسيكفيك:  القرآن غير في ويجوز .مفعوالن نصب موضع في والميم والھاء والكاف. النضير

 ُ ِميعُ { و. بذلك إياه وسلم عليه هللا صلى النبي بإخبار قتل حين عثمان دم عليه وقع الذي ھو} هللاَّ  بما} اْلَعلِيمُ { قائل كل لقول} السَّ

 كتفيھا بين مكتوب ودراعة ، طويلة قلنسوة وعليه منصورال على دخل دالمة أبا أن وحكي. عليھم ويجريه عباده في ينفذه

ُ  َفَسَيْكفِيَكُھمُ { ِميعُ  َوُھوَ  هللاَّ  حالك كيف:  له فقال ، الزي بھذا الجند أمر قد المنصور وكان ، وسطه في معلق وسيف ،} اْلَعلِيمُ  السَّ

 وقد ، أسته في وسيفه ، وسطه في وجھه برجل نكظ ما:  قال ؟ ذاك وكيف:  قال المؤمنين أمير يا بشر:  قال ؟ دالمة أبا يا

 .وقته من الزي ذلك بتغيير وأمر ، منه المنصور فضحك ظھره وراء هللا كتاب نبذ

ِ  ِصْبَغةَ { 138:  اآلية ِ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  هللاَّ  }َعابُِدونَ  لَهُ  َوَنْحنُ  ِصْبَغةً  هللاَّ

 :  مسألتان فيه

 على منصوبة وھي:  الكسائي وقال" ملة" من بدل وھو ، هللا دين:  وغيره األخفش قال} هللاَِّ  ِصْبَغةَ {:  تعالى قوله:  األولى

 اليھود إن:  قال قتادة عن شيبان وروى. هللا صبغة ھي أي ، لجاز بالرفع قرئت ولو. الزموا أي اإلغراء على أو. اتبعوا تقدير

 أن ھذا على ويدلك:  الزجاج قال. اإلسالم هللا صبغة وإن ، نصارى أبناءھم تصبغ النصارى وإن ، يھودا أبناءھم تصبغ

 يرجع ھذا مجاھد وقول:  الزجاج إسحاق أبو قال. عليھا الناس فطر التي هللا فطرة أي:  مجاھد وقال". ملة" من بدل" صبغة"

:  وقتادة العالية وأبي نوالحس مجاھد عن وروي. اإلسالم عليه خلقوا ما وابتداء ، الخلق ابتداء الفطرة ألن ، اإلسالم إلى

 ھذا:  ويقولون ، المعمودية يسمونه الذي وھو ، الماء في أوالدھم يصبغون كانوا النصارى أن ذلك وأصل. الدين الصبغة

 ماء له يقال لھم ماء في غمسوه أيام سبعة عليه فأتى ولد لھم ولد إذا كانوا النصارى أن ھو:  عباس ابن وقال. لھم تطھير

 فرد ، حقا نصرانيا صار اآلن:  قالوا ذلك فعلوا فإذا ، تطھير الختان ألن ، الختان مكان به ليطھروه بذلك فصبغوه ، المعمودية

 من ومجازا استعارة صبغة الدين فسمي ، اإلسالم وھي صبغة أحسن هللا صبغة أي} هللاَِّ  ِصْبَغةَ {:  قال بأن عليھم ذلك تعالى هللا

 :  ھمدان ملوك شعراء بعض وقال. الثوب في الصبغ أثر يظھر كما ، تدينالم على وسمته أعماله تظھر حيث

 الصبغ خير ھمدان وصبغة...  صبغة لھم أناس وكل

 الصبغ في بصبغتنا فأكرم...  أبناءنا ذاك على صبغنا

 .الماوردي ذكره ، النصارى معمودية من بدال ، اإلسالم في الدخول أراد لمن االغتسال الصبغة إن:  وقيل
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 اغتسلوا أي ، هللا غسل" هللا صبغة" معنى:  الثانية:  المسألة وھي ، تعبدا واجبا الكافر غسل يكون التأويل ھذا وعلى:  تقل

. أسلما حين أثال بن وثمامة عاصم بن قيس في الثابتة السنة جاءت المعنى وبھذا. عليكم هللا أوجبه الذي الغسل إسالمكم عند

 عليه هللا صلى النبي به فمر أسر الحنفي ثمامة أن:  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن مسنده صحيح في البستي حاتم أبو روى

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، ركعتين وصلى فاغتسل يغتسل أن فأمره طلحة أبي حائط إلى به فبعث ، فأسلم يوما وسلم

 بماء يغتسل أن وسلم عليه هللا صلى النبي مرهفأ ، أسلم أنه عاصم بن قيس عن أيضا وخرج" . صاحبكم إسالم حسن: " وسلم

 في فارس ابن حكاه ، صبغة لھا يقال تعالى هللا إلى القربة إن:  وقيل. عبدالحق محمد أبو وصححه النسائي ذكره. وسدر

 صبغھمل الختان على الصبغة فجرت إبراھيم اختتن ، الختان الصبغة إن:  وقيل. دينه" هللا صبغة: " الجوھري وقال. المجمل

 .وخبر ابتداء} َعاِبُدونَ  لَهُ  َوَنْحنُ {. الفراء قاله ، الماء في الغلمان

وَنَنا قُلْ { 139:  اآلية ِ  فِي أَُتَحاجُّ َنا َوُھوَ  هللاَّ  }ُمْخلُِصونَ  لَهُ  َوَنْحنُ  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا َولََنا َوَربُُّكمْ  َربُّ

 نعبد لم وألنا ، وكتبنا آبائنا لتقدم:  وقيل. وأحباؤه هللا أبناء ألنا ، منكم با أولى نحن:  اقالو أن المحاجة كانت:  الحسن قال

 أولى أنھم وادعوا وأحباؤه هللا أبناء أنھم زعموا الذين والنصارى اليھود لھؤالء قل أي ، محمد يا لھم قل:  اآلية فمعنى. األوثان

 تأثير فأي ، بعمله مجازى وكل ، واحد والرب دعواكم على الحجة أتجاذبوننا أي" ناأتحاجون: " وكتبھم آبائھم لقدم منكم با

 مثلين حرفين اجتماع وجاز". أتحاجوننا: " الجماعة وقراءة. له والحظوة منه والقرب دينه في أي" هللا في" ومعنى. الدين لقدم

 وھذا:  النحاس قال. المثلين الجتماع باإلدغام" وناأتحاج" محيصن ابن وقرأ. كالمنفصل الثاني ألن ، متحركين واحد جنس من

 ].54:  الحجر[}  ُتَبشُِّرونَ  َفبِمَ { نافع قرأ كما ، الثانية النون بحذف" أتحاجون" ويجوز. للسواد مخالف أنه إال جائز

 نحن ما تدعون فكيف أنتم اتخلصو ولم أي ، التوبيخ معنى وفيه ، العبادة مخلصون أي} ُمْخلُِصونَ  لَهُ  َوَنْحنُ {:  تعالى قوله

 أنا يقول تعالى هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى قال ، المخلوقين مالحظة عن الفعل تصفية حقيقته واإلخالص ، منكم به أولى

 له خلص ما إال يقبل ال تعالى هللا فإن تعالى  أعمالكم أخلصوا الناس أيھا يا لشريكي فھو شريكا معي أشرك فمن شريك خير

 منھا تعالى  وليس لوجوھكم فإنھا ولوجوھكم  ھذا تقولوا وال شيء منھا  وليس للرحم فإنھا وللرحم  ھذا تقولوا وال

:  رويم وقال. الدارقطني خرجه ، فذكره. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الفھري قيس بن الضحاك رواه" . شيء

 العبد بين سر اإلخالص:  الجنيد وقال. الملكين من حظا وال الدارين في عوضا عليه حبهصا يريد أال ھو العمل من اإلخالص

 هللا صلى النبي عن وغيره القشيري القاسم أبو وذكر. فيميله ھوى وال ، فيفسده شيطان وال ، فيكتبه ملك يعلمه ال ، هللا وبين

 سري من سر قال ھو ما اإلخالص عن العزة رب سألت فقال ھو ما اإلخالص عن جبريل سألت: " قال أنه وسلم عليه

 " .عبادي من أحببته من قلب استودعته
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ُ  أَمِ  أَْعلَمُ  أَأَْنُتمْ  قُلْ  َنَصاَرى أَوْ  ُھوداً  َكاُنوا َواألَْسَباطَ  َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ  إِنَّ  َتقُولُونَ  أَمْ { 140:  اآلية  َوَمنْ  هللاَّ
ِ  ِمنَ  ِعْنَدهُ  َشَھاَدةً  َكَتمَ  ِممَّنْ  لَمُ أَظْ  ُ  َوَما هللاَّ ا بَِغافِلٍ  هللاَّ  }َتْعَملُونَ  َعمَّ

 ألن ، حسنة قراءة وھي بالتاء" تقولون" حفص رواية في وعاصم والكسائي حمزة وقرأ. قالوا بمعنى} َتقُولُونَ  أَمْ {:  تعالى قوله

 من قراءة على وھي ، المتصلة أم فھي ، دينكم على كانوا األنبياء إن تقولون أم هللا في أتحاجوننا:  المعنى كأن ، متسق الكالم

 القرآن غير في ويجوز. الجملة في" إن" وخبر ، كان خبر} ُھوداً {. بل بمعنى" أم" وتكون كالمين فيكون ، منقطعة بالياء قرأ

 .النحاس ذكره ، ملغاة كان وتكون" إن" خبر على" ھودا" رفع

ُ  أَمِ  أَْعلَمُ  أَأَْنُتمْ  قُلْ {:  لىتعا قوله  ، منكم بھم أعلم بأنه عليھم هللا فرد. نصارى أو ھودا كانوا بأنھم ادعائھم في وتوبيخ تقرير}  هللاَّ

 .نصارى وال ھودا يكونوا لم أي

 على كانوا األنبياء بأن علمھم يريد} ةً َشَھادَ  َكَتمَ  ِممَّنْ {. أظلم أحد ال:  والمعنى ، االستفھام لفظه} أَْظلَمُ  َوَمنْ {:  تعالى قوله

ُ  َوَما{. اآلية بسياق أشبه واألول ، قتادة قاله ، وسلم عليه هللا صلى محمد صفة من كتموه ما:  وقيل. اإلسالم ا ِبَغافِلٍ  هللاَّ  َعمَّ

 ، منه إھماال لألمور يفطن ال الذي:  والغافل. أعمالھم على يجازيھم وأنه سدى أمرھم يترك لم بأنه وإعالم وعيد} َتْعَملُونَ 

 وقال. األمور يجرب لم:  غفل ورجل. بھا سمة ال:  غفل وناقة. عمارة أثر وال بھا علم ال التي وھي الغفل األرض من مأخوذ

 .منك ذكر على تركته:  الشيء وأغفلت ، وغفوال غفلة الشيء عن غفلت. تمطر لم غفل أرض:  الكسائي

ةٌ  تِْلكَ { 141:  اآلية ا ُتْسأَلونَ  َوال َكَسْبُتمْ  َما َولَُكمْ  َكَسَبتْ  َما لََھا َخلَتْ  َقدْ  أُمَّ  }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َعمَّ

 ، أحرى فأنتم بكسبھم يجازون وفضلھم إمامتھم على األنبياء أولئك كان إذا أي ، والتخويف التھديد معنى تضمنت ألنھا كررھا

 .كررھا فلذلك ، التأكيد فوجب

َفَھاءُ  َيقُولُ سَ { 142:  اآلية ِ  قُلْ  َعَلْيَھا َكاُنوا الَّتِي قِْبلَتِِھمُ  َعنْ  َوالَُّھمْ  َما النَّاسِ  ِمنَ  السُّ َّ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  ِ
 }ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى

 :  مسألة عشرة أحدى فيه

َفَھاءُ  َسَيقُولُ {:  تعالى قوله:  األولى  ما ، الكعبة إلى الشام من المؤمنين تحويل في سيقولون أنھم تعالى هللا أعلم} لنَّاسِ ا ِمنَ  السُّ

. القول ذلك على يستمرون وأنھم ذلك استدامة على داللة ، الماضي موضع المستقبل جعل ، قال بمعنى" سيقول"و. والھم

". والھم ما: " قال من جميع" السفھاء" من والمراد. وحيوانات جمادات في يكون السفه ألن" الناس من: " بقوله وخص

. سفائه والنساء. تقدم وقد ، النسج خفيف كان إذا سفيه ثوب:  قولھم من ، العقل الخفيف وھو ، سفيه واحده ، جمع والسفھاء

 الذين اليھود ھنا بالسفھاء والمراد ، الجھول الظلوم:  قطرب. يعلم ما خالف المتعمد الكذاب البھات السفيه:  المؤرج وقال

 مولده إلى محمد اشتاق قد:  قالوا القبلة تحويل أنكروا لما قريش كفار:  الزجاج. المنافقون:  السدي. مجاھد قاله ، بالمدينة

 واستھزؤوا ، قبلتھم عن والھم ما:  المنافقون وقال. وتحير أمره عليه التبس قد:  اليھود وقالت ، دينكم إلى يرجع قريب وعن

 .وصرفھم عدلھم يعني" موالھ"و. بالمسلمين
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 صلى هللا رسول:  فقال آت جاءھم إذ الصبح صالة في بقباء الناس بينما:  قال عمر ابن عن لمالك واللفظ األئمة روى:  الثانية

 إلى فاستداروا الشام إلى وجوھھم وكانت ، فاستقبلوھا الكعبة يستقبل أن أمر وقد ، قرآن الليلة عليه أنزل قد وسلم عليه هللا

 شھرا، عشر سبعة أو شھرا عشر ستة المقدس بيت إلى صلى وسلم عليه هللا صلى النبي أن البراء عن البخاري وخرج. لكعبةا

 صلى كان ممن رجل فخرج ، قوم معه وصلى العصر صالھا صالة أول صلى وإنه ، البيت قبل قبلته تكون أن يعجبه وكان

 وسلم عليه هللا صلى النبي مع صليت لقد ، با أشھد:  فقال راكعون وھم دالمسج أھل على فمر وسلم عليه هللا صلى النبي مع

 ، فيھم نقول ما ندر لم قتلوا رجال البيت قبل تحول أن قبل القبلة على مات الذي وكان. البيت قبل ھم كما ؟ ؟ فداروا ، مكة قبل

ُ  َكانَ  َوَما{:  وجل عز هللا فأنزل  صالة مالك رواية وفي ، العصر صالة الرواية ھذه ففي ،] 143:  لبقرةا[} إِيَماَنُكمْ  لُِيِضيعَ  هللاَّ

 فتحول منھا ركعتين بعد الظھر صالة في وھو سلمة بني مسجد في وسلم عليه هللا صلى النبي على ذلك نزل:  وقيل. الصبح

 ھذه في وسلم عليه هللا صلى بيالن مع كان نھيك بن عباد أن الفرج أبو وذكر. القبلتين مسجد المسجد ذلك فسمي ، الصالة في

 بشر بن عباد فأقبل الظھر صالة في كنا:  قالت ، المبايعات من وكانت أسلم بنت نويلة عن التمھيد في عمر أبو وذكر. الصالة

 ، ءالنسا مكان الرجال فتحول - الحرام البيت:  قال أو - القبلة استقبل قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  فقال قيظي بن

 وهللا ، العصر الكعبة إلى صالة أول وكان. األكثر وھو ، صالة غير في نزلت اآلية إن:  وقيل. الرجال مكان النساء وتحول

 مجتازا كان أنه وذلك ، المعلى بن سعيد أبو المقدس بيت عن القبلة صرفت حين الكعبة إلى صلى من أول أن وروي. اعلم

 َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ {:  اآلية ھذه يقرأ وھو المنبر على القبلة بتحويل الناس يخطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسمع المسجد على

َماءِ  فِي َوْجِھكَ   صلى هللا رسول ينزل أن قبل ركعتين نركع تعال:  لصاحبي فقلت ، اآلية من فرغ حتى] 144:  البقرة[} السَّ

 الظھر بالناس فصلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نزل ثم ، يناھمافصل نعما فتوارينا صلى من أول فنكون وسلم عليه هللا

 خرجه ، الفاتحة فضل في" أصلي كنت: " وحديث ، الحديث ھذا غير المعلى بن سعيد ألبي ليس:  عمر أبو قال. يومئذ

 .تقدم وقد ، البخاري

 في كما ، شھرا عشر سبعة أو شھرا عشر ستة عدب حولت:  فقيل ، المدينة قدومه بعد القبلة تحويل وقت في واختلف:  الثالثة

 عشر ستة المدينة قدومه بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع صلينا:  قال. أيضا البراء عن الدارقطني وخرجه. البخاري

َماءِ  فِي َوْجِھكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ {:  فنزلت نبيه ھوى هللا علم ثم ، المقدس بيت نحو شھرا  عشر ستة الرواية ھذه ففي. اآلية} السَّ

 قال. بشھرين بدر غزوة قبل كان تحويلھا أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك وروى. شك غير من شھرا

 عشر سبعة المقدس بيت إلى المسلمون صلى:  البستي حاتم أبو وقال. اثنتين سنة من رجب في وذلك:  إسحاق بن إبراھيم

 عز هللا وأمره ، األول ربيع شھر من خلت ليلة عشرة الثنتي االثنين يوم كان المدينة قدومه أن وذلك ، سواء أيام وثالثة شھرا

 .شعبان من للنصف الثالثاء يوم الكعبة باستقبال وجل

 رأي عن منه ذلك كان:  الحسن فقال ، أقوال ثالثة على المقدس بيت استقباله كيفية في أيضا العلماء واختلف:  الرابعة

 اليھود إيمان في طمعا القدس فاختار ، الكعبة وبين بينه مخيرا كان أنه:  الثاني. العالية وأبو عكرمة وقال اد،واجتھ

 عباس ابن:  الجمھور عليه الذي وھو:  الثالث. الكعبة ألفوا ألنھم للمشركين امتحانا:  الزجاج وقال ، الطبري قاله واستمالتھم،
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 واستدلوا ، الكعبة بصالته يستقبل أن هللا وأمره ذلك هللا نسخ ثم ، محالة ال ووحيه تعالى هللا بأمر استقباله عليه وجب ، وغيره

ُسولَ  َيتَِّبعُ  َمنْ  لَِنْعلَمَ  إاِلَّ  َعلَْيَھا ُكْنتَ  الَِّتي اْلقِْبلَةَ  َجَعْلَنا َوَما{:  تعالى بقوله  .يةاآل] 143:  البقرة[} َعقَِبْيهِ  َعلَى َيْنَقلِبُ  ِممَّنْ  الرَّ

 فقالت ، قولين على ، مكة إلى أو المقدس بيت إلى كانت ھل ، بمكة أوال الصالة عليه فرضت حين أيضا واختلفوا:  الخامسة

 ما أول:  آخرون وقال. عباس ابن قاله ، الكعبة إلى تعالى هللا صرفه ثم ، شھرا عشر سبعة وبالمدينة المقدس بيت إلى:  طائفة

 فلما ، وإسماعيل إبراھيم صالة عليه كانت ما على بمكة مقامه طول إليھا يصلي يزل ولم ، كعبةال إلى عليه الصالة افترضت

 أبو قال. الكعبة إلى هللا صرفه ثم ، الخالف على ، شھرا عشر سبعة أو شھرا عشر ستة المقدس بيت إلى صلى المدينة قدم

 فتوجه اليھود يستألف أن أراد المدينة قدم لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذلك:  غيره قال. عندي القولين أصح وھذا:  عمر

 وكانت ، السماء إلى ينظر فكان الكعبة إلى يحول أن أحب منھم وأيس عنادھم تبين فلما ، لھم أدعى ذلك ليكون قبلتھم إلى

 ، لليھود مخالفة:  وقيل ، الماإلس إلى للعرب أدعى كانت ألنھا:  وقيل. عباس ابن عن ، إبراھيم قبلة ألنھا الكعبة إلى محبته

 موسى وكان:  قال ، الكعبة إلى وقبلته السالم عليه صالح مسجد كانت:  قال أنه الرياحي العالية أبي عن وروي. مجاھد عن

 .أجمعين عليھم هللا صلوات ، كلھم األنبياء قبلة وھي ، الكعبة نحو الصخرة إلى يصلي السالم عليه

 ، شذ من إال األمة عليه وأجمعت ، ومنسوخا ناسخا وكتابه تعالى هللا أحكام في أن على واضح يلدل اآلية ھذه في:  السادسة

 المسألة في المذكورين القولين أحد على ، مرتين نسخت وأنھا ، القرآن من نسخ ما أول القبلة أن على العلماء وأجمع. تقدم كما

 .قبل

 في وليس ، المقدس بيت نحو صلى وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذلك ، بالقرآن السنة نسخ جواز على أيضا ودلت:  السابعة

 .عليھا أنت بمعنى" عليھا كنت: " يكون ھذا وعلى ، بالقرآن ذلك نسخ ثم السنة جھة من إال الحكم يكن فلم ، قرآن ذلك

 أن ثم ، عندھم الشريعة من به طوعامق كان المقدس بيت استقبال أن وذلك ، الواحد بخبر القطع جواز على دليل وفيھا:  الثامنة

 المتواتر فتركوا ، الكعبة نحو واستداروا قوله قبلوا الحرام المسجد إلى حولت قد القبلة أن وأخبرھم اآلتي أتاھم لما قباء أھل

 .مظنون وھو الواحد بخبر

 زمن في ووقوعا ، به تعبدالشرع ول عقال ذلك جواز والمختار:  حاتم أبو فقال ، ووقوعه عقال جوازه في العلماء اختلف وقد

 يبلغون وكانوا األطراف إلى الوالة آحاد ينفذ السالم عليه كان أنه وبدليل ، قباء قصة بدليل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 القرآن أن على الصحابة من اإلجماع بدليل ، وسلم عليه هللا صلى وفاته بعد ممنوع ذلك ولكن. جميعا والمنسوخ الناسخ

 المحال إلى يفضي بأنه ذلك منع من احتج. والخلف السلف من تجويزه إلى ذاھب فال ، الواحد بخبر يرفع ال المعلوم المتواترو

 نقال إما العلم إفادة قرائن على فمحمول وسلم عليه هللا صلى النبي ووالة قباء أھل قصة وأما. بالمظنون المقطوع رفع وھو

 .الفقه أصول في وجوابا سؤاال ھذا وتتميم. وتقديرا احتماال وإما ، وتحقيقا

 بوجود يرتفع األول الحكم إن:  قال لمن خالفا ، األول بالحكم متعبد إنه الناسخ يبلغه لم من أن على دليل وفيھا:  التاسعة

 بالناسخ خبرھمفأ اآلتي أتاھم أن إلى المقدس بيت إلى يصلون يزالوا لم قباء أھل ألن ، أصح واألول ، به بالعلم ال الناسخ

 يكون وال ، خطاب الناسخ ألن ، به العلم بشرط لكن محالة ال رافع فھو الوجود في حصل إذا فالناسخ. الكعبة نحو فمالوا
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 مسألة تنبني وعليه ، ال أم تعاد ھل البالغ وقبل النسخ بعد فعلت عبادات في الخالف ھذا وفائدة. يبلغه لم من حق في خطابا

 أو واله من مات إذا والحاكم ، المقارض وكذلك. قولين على بذلك علمه وقبل موته أو موكله عزل دبع تصرفه في الوكيل

 أحكام في المذھب يختلف ولم:  عياض القاضي قال. حكمه يرد وال فعله ينفذ ھؤالء من واحد كل فعله ما أن والصحيح. عزل

 ال أنھا المعتقة في يختلفوا ولم. فجائزة تعالى هللا وبين بينه وأما ، الناس وبين بينه فيما حر أحكام أنھا بعتقه يعلم ولم أعتق من

 على قياسا ، فيھا وھو عبادته حكم بغير موجب عليه يطرأ فيمن اختلفوا وإنما ، ستر بغير علمھا وقبل عتقھا بعد صلت ما تعيد

 وكذلك. مضى ما ويجزيه يقطعھا وال ھايتم إنه صالته يتم أن قبل تلك حاله به تغيرت ثم حال على صلى فمن ، قباء مسألة

 ، القيام على قدر ثم قاعدا أو ، فصح مريضا أو ، فمرض صحيحا صالته ابتدأ أو ، الصالة في ثوبا وجد ثم عريانا صلى كمن

 وتبني قناعھا تأخذ إنھا الصالة في وھي عتقت أمة أو

: وقيل. وغيرھما -  هللا رحمھما - والشافعي مالك يقوله كما ، يقطع ال إنه الماء عليه فطرأ بالتيمم الصالة في دخل وكمن:  قلت

 .وسيأتي تعالى هللا رحمه حنيفة أبي قول وھو ، يقطع

 وسلم عليه هللا صلى النبي عادة من بالتواتر معلوم السلف من عليه مجمع وھو ، الواحد خبر قبول على دليل وفيھا:  العاشرة

 .والنواھي األوامر من وسلم عليه هللا صلى رسولھم سنة فيبلغوھم دينھم الناس ليعلموا ، لألفاق آحادا ورسله والته توجيھه في

 ، حال بعد حال وفي شيء بعد شيئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على ينزل كان القرآن أن على دليل وفيھا:  عشرة الحادية

 ].3:  المائدة[} ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلَيْومَ {:  قال كما ، دينه هللا أكمل حتى ، إليه الحاجة حسب على

َِّ  قُلْ {:  تعالى قوله  أي إلى بالتوجه يأمر أن فله ، بينھما وما والمغارب المشارق ملك له أي ، حجة أقامه} َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  ِ

 .تقدم وقد ، شاء جھة

. الطريق. والصراط. اعلم تعالى وهللا ، إبراھيم قبلة إلى األمة ھذه تعالى هللا ھداية إلى إشارة} َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي{:  تعالى قوله

 .تقدم وقد ، فيه اعوجاج ال الذي:  والمستقيم

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ { 143:  اآلية ً  أُمَّ ُسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسطا  ُكْنتَ  الَّتِي اْلقِْبلَةَ  َناَجَعلْ  َوَما َشِھيداً  َعلَْيُكمْ  الرَّ
بِعُ  َمنْ  لَِنْعلَمَ  إاِلَّ  َعلَْيَھا ُسولَ  َيتَّ ُ  َھَدى الَِّذينَ  َعلَى إاِلَّ  لََكبِيَرةً  َكاَنتْ  َوإِنْ  َعقَِبْيهِ  َعلَى َيْنَقلِبُ  ِممَّنْ  الرَّ ُ  َكانَ  َوَما هللاَّ  إِيَماَنُكمْ  لُِيِضيعَ  هللاَّ

َ  إِنَّ   }َرِحيمٌ  َرُؤوفٌ لَ  بِالنَّاسِ  هللاَّ

 :  مسائل أربع فيه

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله:  األولى ً  أُمَّ  أي ، وسطا أمة جعلناكم كذلك األرض وسط الكعبة أن وكما:  المعنى} َوَسطا

 سعيد أبي عن الترمذي وروى. أوسطھا األشياء أحمد أن ھذا وأصل ، العدل:  والوسط. األمم وفوق األنبياء دون جعلناكم

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري ً  أُمَّ  حسن حديث ھذا:  قال". عدال: " قال} َوَسطا

 :  زھير وقال. وخيرھم أعدلھم أي] 28:  القلم[} أَْوَسُطُھمْ  َقالَ {:  التنزيل وفي. صحيح
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 بمعظم الليالي إحدى نزلت ذاإ...  بحكمھم األنام يرضى وسط ھم

 :  آخر

 الكبر إحدى أو األمر بصغير...  علموا حي أوسط أنتم

 :  آخر وقال

 فرطا األمور في تذھبن ال

... 

 شططا سألت إن تسألن ال

 وسطا جميعا الناس من وكن

 تغل لم األمة ھذه أي ، مودامح كان والتقصير للغلو مجانبا الوسط كان ولما. وماء كأل وأكثره فيه موضع خير:  الوادي ووسط

 علي عن وفيه" . أوسطھا األمور خير: " الحديث وفي. أنبيائھم في اليھود تقصير قصروا وال ، أنبيائھم في النصارى غلو

 لواسطة وإنه ، قومه أوسط من وفالن". النازل يرتفع وإليه ، العالي ينزل فإليه ، األوسط بالنمط عليكم: " عنه هللا رضي

 في شيئين بين الذي الوسط من وليس ، وسطة وساطة وسط وقد. منھم الحسب وأھل خيارھم من أي ، قومه سطوو قومه،

 قال. اسم ألنه" بالتحريك" الدار وسط وجلست. القوم وسط صليت:  تقول ، الظرف" السين بسكون" والوسط. شيء

 وليس يسكن وربما ، بالتحريك وسط ھوف" بين" فيه يصلح لم وإن ، وسط فھو" بين" فيه صلح موضع وكل: الجوھري

 .بالوجه

 لألنبياء المحشر في أي} النَّاسِ  َعلَى{. كان خبر} ُشَھَداءَ {. تكونوا ألن أي ، كي بالم نصب} لَِتُكوُنوا{:  تعالى قوله:  الثانية

 عليه نوح يدعى: " سلمو عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن البخاري صحيح في ثبت كما ، أممھم على

 فيقول نذير من أتانا ما فيقولون بلغكم ھل ألمته فيقال نعم فيقول بلغت ھل فيقول رب يا وسعديك لبيك فيقول القيامة يوم السالم

ُ  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ { وجل عز قوله فذلك شھيدا عليكم الرسول ويكون بلغ قد أنه فيشھدون وأمته محمد فيقول لك يشھد من ةً أ  مَّ

 ً ُسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسطا  ابن مطوال الحديث ھذا وذكر. } شھيدا عليكم الرسول ويكون َشِھيداً  َعلَْيُكمْ  الرَّ

 لم من على تشھدون كيف سبحانه الرب لھم فيقول يدركنا لم من علينا يشھد كيف األمم تلك فتقول: " وفيه ، بمعناه المبارك

 فيقول إلينا عھدت بما فشھدنا بلغوا قد أنھم علينا وقصصت وكتابك عھدك إلينا وأنزلت رسوال إلينا بعثت ربنا فيقولون تدركوا

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ { وجل عز قوله فذلك صدقوا الرب ً  أُمَّ  ُسولُ الرَّ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  لَِتُكوُنوا - العدل والوسط - َوَسطا

 قلبه في كان من إال ، السالم عليه محمد أمة يومئذ يشھد أنه فبلغني:  أنعم ابن قال. } شھيدا عليكم الرسول ويكون َشِھيداً  َعلَْيُكمْ 

 النبي عن أنس عن مسلم صحيح في ثبت كما ، الموت بعد بعض على بعضكم يشھد اآلية معنى:  طائفة وقالت. أخيه على حنة

 فأثني بأخرى عليه مر ثم". وجبت وجبت وجبت: "  فقال خير عليھا فأثني جنازة به مرت حين قال أنه وسلم عليه هللا صلى
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 وجبت وجبت: " فقلت خير عليھا فأثني بجنازة مر ، وأمي أبي لك فدى:  عمر فقال" . وجبت وجبت وجبت: " فقال شر عليھا

 عليه أثنيتم من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟" توجب وجبت وجبت: " فقلت شر عليھا فأثني بجنازة ومر" وجبت

 هللا شھداء أنتم األرض في هللا شھداء أنتم األرض في هللا شھداء أنتم النار له وجبت شرا عليه أثنيتم ومن الجنة له وجبت خيرا

 َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  الَِتُكوُنو{:  وتال الصحيحين غير في طرقه بعض وفي. بمعناه البخاري أخرجه". األرض في

ُسولُ   عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال الصامت بن عبادة عن حوشب بن شھر عن وليث أبان وروى. } َشِھيداً  َعلَْيُكمْ  الرَّ

 اْدُعوِني{ األمة هلھذ وقال لك استجب ادعني له قال نبيا بعث إذا هللا كان األنبياء إال تعط لم ثالثا أمتي أعطيت: "  يقول وسلم

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{ األمة لھذه وقال حرج من الدين في عليك جعل ما له قال النبي بعث إذا هللا وكان} لَُكمْ  أَْسَتِجبْ   ِمنْ  الدِّ

 عبدهللا أبو لحكيما الترمذي خرجه" . الناس على شھداء األمة ھذه وجعل قومه على شھيدا جعله النبي بعث إذا هللا وكان} َحَرجٍ 

 ".األصول نوادر" في

 على الشھادة خطير وتولية العدالة باسم لنا تفضيله من علينا أنعم بما كتابه في وتعالى تبارك ربنا أنبأنا:  علماؤنا قال:  الثالثة

 ال أنه على دليل وھذا. " األولون اآلخرون نحن: " السالم عليه قال كما ، زمانا آخرا كنا وإن مكانا أوال فجعلنا ، خلقه جميع

 هللا شاء إن السورة آخر في وحكمھا العدالة بيان وسيأتي. عدال يكون أن إال الغير على الغير قول ينفذ وال ، العدول إال يشھد

 .تعالى

 على شھيد عصر فكل. الناس على شھدوا عدوال كانوا إذا ألنھم ، به الحكم ووجوب اإلجماع صحة على دليل وفيه:  الرابعة

 قبول وجب فقد شھداء األمة جعلت وإذ. بعدھم من على التابعين وقول ، التابعين على وشاھد حجة الصحابة فقول ، بعده من

 كتب في ھذا وبيان. الساعة قيام إلى عليه مجمع يثبت ال حينئذ ألنه ، األمة جميع به أريد:  قال من لقول معنى وال. قولھم

 الفقه أصول

ُسولُ  ونَ َوَيكُ {:  تعالى قوله  لكم يشھد أي ، لكم بمعنى" عليكم: " وقيل. القيامة يوم بأعمالكم معناه:  قيل} َشِھيداً  َعلَْيُكمْ  الرَّ

 .لكم بالتبليغ عليكم يشھد أي:  وقيل. باإليمان

 ، الثانية:  وقيل". عليھا كنت" لقوله ، ولىاأل القبلة ھنا بالقبلة المراد:  قيل} َعلَْيَھا ُكْنتَ  الَِّتي اْلقِْبلَةَ  َجَعْلَنا َوَما{:  تعالى قوله

ةٍ  َخْيرَ  ُكْنُتمْ {:  قال وكما ، تقدم كما ، عليھا اآلن أنت أي ، زائدة الكاف فتكون  أنتم، أي] 110:  عمران آل[} لِلنَّاسِ  أُْخِرَجتْ  أُمَّ

 وسيأتي ، بعضھم قول في

ُسولَ  َيتَِّبعُ  َمنْ  لَِنْعلَمَ  إاِلَّ {:  تعالى قوله  تضع والعرب. لنرى" لنعلم" معنى:  عنه تعالى هللا رضي طالب أبي بن علي قال} الرَّ

 إال المعنى:  وقيل. تعلم ألم بمعنى] 1:  الفيل[} َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى كقوله ، العلم مكان والرؤية ، الرؤية مكان العلم

 أھل من اليقين أھل لنميز المعنى:  وقيل. كونھا قبل باألشياء تعالى هللا علم من شك في كانوا المنافقين فإن ، نعلم أننا لتعلموا

 نفسه، عن بذلك تعالى وأخبر ، واتباعه النبي ليعلم إال المعنى:  وقيل. عباس ابن عن الطبري وذكره ، فورك ابن حكاه ، الشك

 نفسه إلى علمه فأضاف ، محمد ليعلم معناه:  وقيل. جيد وھو المھدوي ذكره ، اتباعه فعله وإنما ، كذا األمير فعل:  يقال كما

 وأن ، أظھر واألول. الحديث "تعدني فلم مرضت آدم ابن يا: " قوله في سبحانه نفسه عن كنى كما ، وتفضيال تخصيصا تعالى
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 على األحوال تختلف ، يكون أن قبل يكون ما علم ، والشھادة الغيب عالم سبحانه وھو ، الجزاء يوجب الذي المعاينة علم معناه

 َولَِيْعلَمَ {:  تعالى قوله من المعنى ھذا من الكتاب في ورد ما كل وھكذا. واحدا تعلقا بالكل يتعلق بل يختلف ال وعلمه المعلومات

 ُ ُكمْ { ،] 140:  عمران آل[} ُشَھَداءَ  ِمْنُكمْ  َوَيتَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ اِبِرينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِھِدينَ  َنْعلَمَ  َحتَّى َولََنْبلَُونَّ  وما] 31:  محمد[} َوالصَّ

 ، الكعبة تألف قريش وكانت] 142:  البقرة[} َعلَْيَھا َكاُنوا الَِّتي قِْبلَِتِھمُ  َعنْ  َوالَُّھمْ  َما{:  قولھم في لقريش جواب واآلية. أشبه

 في" فمن" "ليعلم إال" الزھري وقرأ. يتبعه ال ممن سولالر يتبع من ليظھر ألفوه ما بغير يمتحنھم أن وجل عز هللا فأراد

 َيتَِّبعُ {. المفعول على نصب موضع في الجماعة قراءة وعلى. فاعله يسم لم ما اسم ألنھا ، القراءة ھذه على رفع موضع

ُسولَ   ارتد حولت لما القبلة ألن ، دينه عن رتدي ممن يعني} َعقَِبْيهِ  َعلَى َيْنَقلِبُ  ِممَّنْ {. الكعبة استقبال من به أمر فيما يعني} الرَّ

 في والتقدير. وقتادة ومجاھد عباس ابن قال ، تحويلھا أي} لََكِبيَرةً  َكاَنتْ  َوإِنْ {:  قال ولھذا ، قوم ونافق قوم المسلمين من

 .التحويلة كانت وإن:  العربية

. خففت الثقيلة إن ھي:  يقولون والبصريون ، وإال ما بمعنى الالمو" إن" أن إلى الفراء ذھب} لََكِبيَرةً  َكاَنتْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

ُ  َھَدى الَِّذينَ  َعلَى إاِلَّ {. لكبيرة التولية أو التحويلة أو القبلة كانت وإن أي:  األخفش وقال  اإليمان ھو الذي الھدى خالق أي} هللاَّ

 ].22:  المجادلة[} األِيَمانَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَتبَ  أُولَِئكَ {:  تعالى قال كما ، قلوبھم في

ُ  َكانَ  َوَما{:  تعالى قوله  في ثبت كما ، المقدس بيت إلى يصلي وھو مات فيمن نزلت أنھا على العلماء اتفق} إِيَماَنُكمْ  لُِيِضيعَ  هللاَّ

 وسلم عليه هللا صلى النبي وجه لما:  قال عباس ابن عن الترمذي وخرج. تقدم ما على ، عازب بن البراء حديث من البخاري

ُ  َكانَ  َوَما{:  تعالى هللا فأنزل ؟ المقدس بيت إلى يصلون وھم ماتوا الذين بإخواننا كيف ، هللا رسول يا:  قالوا الكعبة إلى  هللاَّ

 إني : مالك وقال. وعمل وقول نية على الشتمالھا إيمانا الصالة فسمى. صحيح حسن حديث ھذا:  قال ، اآلية} إِيَماَنُكمْ  لُِيِضيعَ 

ُ  َكانَ  َوَما{: "  إسحاق بن محمد وقال. اإليمان من ليست الصالة إن:  المرجئة قول اآلية بھذه ألذكر  أي" } إِيَماَنُكمْ  لُِيِضيعَ  هللاَّ

 عبدالحكم وابن القاسم وابن وھب ابن وروى. واألصوليين المسلمين معظم ھذا وعلى ، لنبيكم وتصديقكم القبلة إلى بالتوجه

ُ  َكانَ  َوَما{ مالك عن وأشھب  .صالتكم:  قال} إِيَماَنُكمْ  لُِيِضيعَ  هللاَّ

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله  ، الرحمة من أكثر الرأفة:  العالء بن عمرو أبو وقال. الرحمة من أشد الرأفة} َرِحيمٌ  لََرُؤوفٌ  ِبالنَّاسِ  هللاَّ

 وقرأ. ھناك فلينظر" الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى" الكتاب في ومعانيه وأشعاره لغته على أتينا وقد. متقارب والمعنى

 :  عقبة بن الوليد قول ومنه ، أسد بني لغة وھي ، فعل وزن على" لرؤف" عمرو وأبو الكوفيون

 الرحيم الرؤف عمه يقاتل...  تكنه فال الطالبين وشر

 كل سھل وكذلك ، ھمز بغير مثقال" لروف" القعقاع بن جعفر أبو وقرأ. فعل على ،" لرأف" أسد بني لغة أن الكسائي وحكى

 .متحركة أو كانت ساكنة ، تعالى هللا كتاب في ھمزة
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َماءِ  فِي َوْجِھكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ { 144:  اآلية  لُّواَفوَ  ُكْنُتمْ  َما َوَحْيثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  َفَولِّ  َتْرَضاَھا قِْبلَةً  َفلَُنَولَِّينَّكَ  السَّ
ِھمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لََيْعلَُمونَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَھُكمْ  ُ  َوَما َربِّ ا بَِغافِلٍ  هللاَّ  }َيْعَملُونَ  َعمَّ

َفَھاءُ  َسَيقُولُ {:  تعالى قوله على النزول في مقدمة اآلية ھذه:  العلماء قال  َتَقلُّبَ { ومعنى]. 142:  ةالبقر[} النَّاسِ  ِمنَ  السُّ

 وخص. متقارب والمعنى ، السماء إلى النظر في عينيك تقلب:  الزجاج. الطبري قاله ، السماء إلى وجھك تحول: }َوْجِھكَ 

 قال. تحبھا" ترضاھا" ومعنى. والوحي والرحمة كالمطر منھا ويعود إليھا أضيف ما بتعظيم مختصة ھي إذ بالذكر السماء

 فأنزل الكعبة قبل إلى يصلي أن يحب وكان ، به يؤمر ما ينظر السماء إلى رأسه رفع المقدس بيت نحو صلى ذاإ كان:  السدي

َماءِ  فِي َوْجِھكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ { :  تعالى هللا  صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال البراء عن إسحاق أبو وروى. } السَّ

 ، الكعبة نحو يوجه أن يحب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وقد ، شھرا عشر سبعة أو شھرا عشر ستة المقدس بيت نحو

َماءِ  فِي َوْجِھكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ {:  تعالى هللا فأنزل  . والحمد ، فيه والقول المعنى ھذا تقدم وقد} السَّ

 :  مسائل خمس يهف} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  َفَولِّ {:  تعالى قوله

 حيال:  قيل. ھذا في خالف وال ، الكعبة يعني} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ { ناحية أي} َشْطرَ  َوْجَھكَ { أمر} َفَولِّ {:  تعالى قوله:  األولى

 وأھل المدينة قبلة ھو:  والميزاب. عطية ابن قال ، الكعبة من الميزاب حيال:  عمر ابن وقال. عباس ابن عن ، كله البيت

 .األندلس أھل قبلة وھناك ، الشام

 قبلة البيت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن روى قد:  قلت

 " .أمتي من ومغاربھا مشارقھا في األرض ألھل قبلة والحرم الحرم ألھل قبلة والمسجد المسجد ألھل

 مكان، ظرف وھو ، اآلية ھذه في كما ، والجھة الناحية يكون:  محامل له الشطر} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ْطرَ شَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 أبي بن داود وقال. فيه واقع الفعل فإن وأيضا ،] به[ المفعول بمنزلة فضلة ألنه الظرف وانتصب. وجھته تلقاءه:  تقول كما

 :  الشاعر وقال". الحرام المسجد تلقاء وجھك فول" مسعود ابن حرف في إن:  ھند

 تميم بني شطر العيس صدور...  أقيمي زنباع ألم أقول

 :  آخر وقال

 قطعا يغشاكم ظلم له ھول...  ثغركم شطر من أظلكم وقد

 :  آخر وقال

 عمرو شطر الرسالة تغني وما...  رسوال عمرا مبلغ من أال
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 ، نحوه أقبل إذا كذا إلى شطر:  يقال ، األضداد من ويكون" . يماناإل شطر الطھور: " الحديث ومنه ، نصفه:  الشيء وشطر

 أھله أعيا الذي وھو ، االستواء غير نحو في أخذ قد فألنه الرجال من الشاطر فأما. عنه وأعرض منه أبعد إذا كذا عن وشطر

 .عنه هللا نھى عما البعد في أخذ من ھو:  فقال ، الشاطر عن بعضھم وسئل فيھما شطارة" بالضم" وشطر شطر وقد ، خبثا

 وأنه ، استقبالھا عليه فرض وعاينھا شاھدھا من أن على وأجمعوا ، أفق كل في قبلة الكعبة أن العلماء بين خالف ال:  الثالثة

 كل أن على وأجمعوا. عمر أبو ذكره صلى ما كل إعادة وعليه ، له صالة فال بجھتھا وعالم لھا معاين وھو استقبالھا ترك إن

 النجوم من يكنه ما بكل ذلك على يستدل أن فعليه عليه خفيت فإن ، وتلقاءھا وشطرھا ناحيتھا يستقبل أن عنھا غاب من

 وينظر الكعبة إلى وجھه فليكن الحرام المسجد في جلس ومن. ناحيتھا على به يستدل أن يمكن مما ذلك وغير والجبال والرياح

 .ومجاھد عطاء قاله ، عبادة الكعبة إلى ظرالن أن يروى فإنه ، واحتسابا إيمانا إليھا

 ألنه ، ضعيف وھو:  العربي ابن قال. باألول قال من فمنھم ، الجھة أو العين استقبال الغائب فرض ھل واختلفوا:  الرابعة

. لتكليفا به يرتبط الذي الممكن أنه:  األول:  أوجه لثالثة الصحيح وھو ، بالجھة قال من ومنھم. إليه يصل ال لما تكليف

 من األرض من يعني} ُكْنُتمْ  َما َوَحْيثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  َفَولِّ { :  تعالى لقوله ، القرآن في به المأمور أنه: الثاني

 .البيت رضع أضعاف أنه قطعا يعلم الذي الطويل بالصف احتجوا العلماء أن:  الثالث} َشْطَرهُ  ُوُجوَھُكمْ  َفَولُّوا{ غرب أو شرق

 موضع إلى ال أمامه ينظر أن حكمه المصلي أن في وافقه ومن مالك إليه ذھب لما واضحة حجة اآلية ھذه في:  الخامسة

 شريك وقال. سجوده موضع إلى نظره يكون أن يستحب. حي بن والحسن والشافعي حنيفة وأبو الثوري وقال. سجوده

 القعود وفي ، أنفه موضع إلى السجود وفي ، قدميه موضع إلى الركوع يوف ، السجود موضع إلى القيام في ينظر: القاضي

 أشرف وھو الرأس في عليه المفترض القيام بعض ذھب رأسه حنى إن أمامه ينظر إنما:  العربي ابن قال. حجره إلى

 ، حرج من الدين في علينا جعل وما. وحرج عظيمة مشقة فتلك األرض إلى ببصره النظر وتكلف رأسه أقام وإن ، األعضاء

 .عليه قدر لمن أفضل ذلك إن أما

 بيت من القبلة تحويل يعني} َربِِّھمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لََيْعلَُمونَ { والنصارى اليھود يريد} اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله

 كتابھم من علموا لما أنھم:  أحدھما:  جوابان عنه لقي ؟ كتابھم في وال دينھم من وليس ذلك يعلمون كيف:  قيل فإن. المقدس

 وإن النسخ جواز دينھم من علموا أنھم:  الثاني. به إال يأمر وال الحق إال يقول ال أنه علموا نبي وسلم عليه هللا صلى محمدا أن

 .القبلة بجواز عالمين فصاروا ، بعضھم جحده

ُ  َوَما{:  تعالى قوله ا ِبَغافِلٍ  هللاَّ  أھل مخاطبة على بالتاء" تعملون" والكسائي وحمزة عامر ابن وقرأ. معناه تقدم} ْعَملُونَ يَ  َعمَّ

 ، عنھا يغفل وال العباد أعمال يھمل ال تعالى هللا بأن إعالم فھو الوجھين وعلى. وسلم عليه هللا صلى محمد أمة أو الكتاب

 .تحت من بالياء الباقون وقرأ. الوعيد وضمنه
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 َولَئِنِ  َبْعٍض  قِْبلَةَ  بَِتابِعٍ  َبْعُضُھمْ  َوَما قِْبلََتُھمْ  بَِتابِعٍ  أَْنتَ  َوَما قِْبلََتكَ  َتبُِعوا َما آَيةٍ  بُِكلِّ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  أََتْيتَ  لَئِنْ وَ { 145:  اآلية
َبْعتَ  الِِمينَ  لَِمنَ  إِذاً  إِنَّكَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  أَْھَواَءُھمْ  اتَّ  .}الظَّ

 ، اآليات تنفعھم وليس ، الحق لھم تبين وقد كفروا ألنھم} قِْبلََتكَ  َتِبُعوا َما آَيةٍ  ِبُكلِّ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  أََتْيتَ  َولَِئنْ {:  تعالى قوله

 أن ويجوز. قبالت فتقول ، تحةف الكسرة من تبدل أن ويجوز. قبالت:  التسليم وفي. قبل:  التكسير في قبلة وجمع. العالمات أي

 المضي جوابھا في تطلب" لو" أن في ضدھا وھي" لو" بجواب" لئن" وأجيبت. قبالت فتقول الباء وتسكن الكسرة تحذف

" لو" تجاب وكذلك. أتيت ولو:  المعنى ألن" لو" بجواب أجيبت:  واألخفش الفراء فقال ، االستقبال تطلب" لئن"و ، والوقوع

ً  أَْرَسْلَنا َولَِئنْ {:  تعالى قوله ومثله ، إليك أحسن أحسنت لو:  تقول ،" لئن" بجواب  أي] 51:  الروم[} لََظلُّوا ُمْصَفّراً  َفَرأَْوهُ  ِريحا

:  فالمعنى ، اآلخر على منھما واحد يدخل فال" لو" لمعنى مخالف" لئن" معنى إن:  فقال سيبويه وخالفھما. ريحا أرسلنا ولو

ً  أَْرَسْلَنا َولَئِنْ { ومعنى:  سيبويه قال. قبلتك يتبعون ال آية بكل الكتاب تواأو الذين أتيت ولئن  .ليظلن} لََظلُّوا ُمْصَفّراً  َفَرأَْوهُ  ِريحا

 ليست اليھود أن تعالى أخبر ثم ذلك من شيء إلى تركن فال أي ، األمر ويتضمن خبر لفظ} قِْبلََتُھمْ  ِبَتاِبعٍ  أَْنتَ  َوَما{:  تعالى قوله

 وقال. وضاللھم وتدابرھم باختالفھم إعالم فھذا. زيد وابن السدي عن ، اليھود قبلة متبعة النصارى وال النصارى قبلة بعةمت

 تعالى وهللا ، أظھر واألول. أسلم من قبلة يسلم لم من وال ، يسلم لم من قبلة بمتبع منھم أسلم ممن اتبعك من وما المعنى:  قوم

 .اعلم

الِِمينَ  لَِمنَ  إِذاً  إِنَّكَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  أَْھَواَءُھمْ  اتََّبْعتَ  نِ َولَئِ {:  تعالى قوله  ، وسلم عليه هللا صلى للنبي الخطاب} الظَّ

 به يكون ما وسلم عليه هللا صلى النبي يفعل أن يجوز وليس ، ظالما باتباعه فيصير ھواه يتبع أن يجوز ممن أمته والمراد

 هللا صلى النبي وخوطب ، منه يكون ال ذلك أن وقطعنا وسلم عليه هللا صلى النبي لعصمة أمته إرادة على محمول فھو ، ظالما

 ، أيضا تقدم] 120:  البقرة[} اْلِعْلمِ  ِمنَ { وكذا ، تقدم وقد ، ھوى جمع:  واألھواء. عليه المنزل وألنه لألمر تعظيما وسلم عليه

 .لإلعادة معنى فال

ً  َوإِنَّ  أَْبَناَءُھمْ  َيْعِرفُونَ  َكَما َيْعِرفُوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  الَِّذينَ { 146:  اآلية  }َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  اْلَحقَّ  لََيْكُتُمونَ  ِمْنُھمْ  َفِريقا

 ويصح". يعرفونه" والخبر باالبتداء رفع موضع في" الذين"} أَْبَناَءُھمْ  َيْعِرفُونَ  َكَما َيْعِرفُوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَتْيَناُھمُ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله

 ، رسالته وصدق نبوته يعرفون أي ، الحال موضع في" يعرفون"و ،" للظالمين" الصفة على خفض موضع في يكون أن

 المقدس بيت عن القبلة تحويل" يعرفون: " وقيل. وغيرھما وقتادة مجاھد قاله ، وسلم عليه هللا صلى محمد على عائد والضمير

 .أيضا وقتادة والربيع جريج وابن عباس ابن قال ، حق أنه الكعبة إلى

 ، نفسه فيھا يعرف ال برھة زمنه من عليه يمر اإلنسان ألن ألصق كانت وإن األنفس دون بالذكر المعرفة في األبناء وخص

 تعرف كما وسلم عليه هللا صلى محمدا أتعرف:  سالم بن لعبدهللا قال عمر أن وروي. ابنه فيه يعرف ال وقت عليه يمر وال

 .أمه من كان ما أدري ال وابني ، فعرفته بنعته أرضه في أمينه إلى سمائه في أمينه هللا بعث ، وأكثر نعم:  فقال ؟ ابنك
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ً  َوإِنَّ {:  تعالى قوله  استقبال:  وقيل. صيفوخ وقتادة مجاھد قاله ، وسلم عليه هللا صلى محمدا يعني} اْلَحقَّ  لََيْكُتُمونَ  ِمْنُھمْ  َفِريقا

 .آنفا ذكرنا ما على ، الكعبة

ا{  وقوله] 14:  النمل[} أَْنفُُسُھمْ  َواْسَتْيَقَنْتَھا ِبَھا َوَجَحُدوا{:  ومثله ، عنادا الكفر صحة في ظاھر} َيْعلَُمونَ  َوُھمْ {  َما َجاَءُھمْ  َفلَمَّ

 ].89:  البقرة[} ِبهِ  َكَفُروا َعَرفُوا

 }اْلُمْمَتِرينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفال َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ { 147:  اآلية

 قرأ أنه عنه هللا رضي علي عن وروي. قبلتھم من اليھود به أخبرك ما ال ، الكعبة استقبال يعني} َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ {:  تعالى قوله

 مبتدأ إضمار على أو االبتداء على عوالرف. الحق الزم تقدير على نصبه ويصح. الحق يعلمون أي" يعلمون" بـ منصوبا" الحق"

} ُمْعِرُضونَ  َفُھمْ  اْلَحقَّ {" األنبياء" في الذي فأما:  النحاس قال. الحق جاءك أي ، فعل إضمار على أو ، الحق ھو والتقدير

 ليس األنبياء في يوالذ ، آية مبتدأ" البقرة" سورة في الذي أن بينھما والفرق ، منصوبا إال قرأه أحدا نعلم فال] 24:  األنبياء[

 .كذلك

 فالن امترى:  يقال. أمته والمراد وسلم عليه هللا صلى للنبي والخطاب. الشاكين من أي} اْلُمْمَتِرينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفال{:  تعالى قوله

 قول يف يشك منھما واحد كل ألن المراء ومنه ، باألخرى إحداھما فدافع أخرى والشك مرة اليقين اعترضه إذا كذا] في[

 :  األعشى قول الشاكون الممترين أن على شاھدا الطبري وأنشد. التماري وكذا ، فيه الشك الشيء في واالمتراء. صاحبه

 أرجحن السراب ما إذا ركضا ـن...  الممتريـ أسؤق على تدر

 لتجري ھمزا بأرجلھم الخيل يمرون الذين ھم البيت في الممترون:  قال وغيره عبيدة أبا ألن ، ھذا في ووھم:  عطية ابن قال

 .الطبري قال كما الشك معنى البيت في وليس ، منھا الجري يحتلبون كأنھم

 أصابه يكون لئال ، ال أم الجري من عھد ما على ھو ھل صاحبه الفرس يختبر أن يحتمل ألنه ، موجود فيه الشك معنى:  قلت

 من عنده ما استخرجت إذا الفرس ومريت:  الجوھري قال. هجرب مقدار ليعلم فيجريه شرائه أول عند ھذا يكون أو ، شيء

 در إذا ھي وأمرت. لتدر ضرعھا مسحت إذا:  مريا الناقة ومريت. تضم وقد" بالكسر" المرية واالسم. غيره أو بسوط الجري

 .بھما وقرئ ، تضم وقد ، الشك:  والمرية. غلط والضم ،" بالكسر" المرية واالسم ، لبنھا

ُ  بُِكمُ  َيأْتِ  َتُكوُنوا َما أَْينَ  اْلَخْيَراتِ  َفاْسَتبِقُوا ُمَولِّيَھا ُھوَ  ِوْجَھةٌ  َولُِكلٍّ { 148:  اآلية ً  هللاَّ َ  إِنَّ  َجِميعا  }َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 :  مسائل أربع فيه

 ، القبلة والمراد ، واحد بمعنى والوجه والجھة والوجھة. المواجھة من فعلة وزنھا الوجھة} ِوْجَھةٌ  َولُِكلٍّ {:  تعالى قوله:  األولى

 .بھوى وإما بحق إما وجھة ولكل ، قبلتھم تتبع ال وأنت قبلتك يتبعون ال إنھم أي
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 مولوھا ھم:  لقال المعنى على كان لو ألنه ، معناه على ال كل لفظ على عائد" ھو"} ُمَولِّيَھا ُھوَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 ملة صاحب ولكل:  والمعنى. ونفسه وجھه موليھا ھو أي ، محذوف الثاني والمفعول أول مفعول لفواأل فالھاء وجوھھم،

 أي" موليھا: " سليمان بن علي وقال. عباس وابن وعطاء الربيع قول وھو كل لفظ على ، وجھه موليھا القبلة صاحب قبلة،

 من واحد ولكل أي ، لواحد القراءة ھذه على والضمير. فاعله يسم لم ما على" موالھا" عامر وابن عباس ابن وقرأ. متوليھا

 عز هللا اسم ضمير" ھو" الجماعة قراءة على يكون أن ويحتمل. الزجاج قاله ، إليھا مصروف أي موالھا الواحد ، قبلة الناس

 وحكى. إياه ھامولي هللا قبلة ملة صاحب لكل:  والمعنى ذلك فاعل وجل عز هللا أن معلوم إذ ، ذكر له يجر لم وإن وجل

 فاستبقوا أي ، متجھة وھي ، الطبري وخطأھا:  عطية ابن قال. وجھة إلى كل بإضافة" وجھة ولكل" قرؤوا قوما أن: الطبري

 ولكل" قول وقدم. الجميع في الطاعة عليكم إنما أي ، وھذه ھذه بين أمركم فيما تعترضوا وال ، والكموھا وجھة لكل الخيرات

 عن القراءة ھذه الداني عمرو أبو وذكر ، المفعول يقدم كما بالوجھة لالھتمام" الخيرات فاستبقوا: " ولهق في األمر على" وجھة

 أبو وقال. مصادر وتلك ، ظرف جھة ألن ، وزنة عدة بين للفرق" وجھة" في الواو وسلمت. عنھما هللا رضي عباس ابن

 أردت وإذا:  علي أبي غير وقال. بمصدر وليس اسم أنه ىإل قوم وذھب. فسلم القياس عن شذ مصدر أنه إلى قوم ذھب: علي

 .الظرف في الجھة يقال وقد ، جھة قلت المصدر

 استقبال من وجل عز هللا أمركم ما بادروا أي ، الحرف فحذف ، الخيرات إلى أي} اْلَخْيَراتِ  َفاْسَتبِقُوا{:  تعالى قوله:  الثالثة

 االستقبال من ذكر ما فالمراد ، بالعموم الطاعات جميع إلى واالستعجال لمبادرةا على الحث يتضمن كان وإن ، الحرام البيت

 أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن النسائي روى. اعلم تعالى وهللا ، وقتھا أول بالصالة المبادرة المراد والمعنى. اآلي لسياق

 يھدي كالذي أثره على الذي ثم البدنة يھدي الذي كمثل الصالة إلى المھجر مثل إنما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

" . البيضة يھدي كالذي أثره على الذي ثم الدجاجة يھدي كالذي أثره على الذي ثم الكبش يھدي كالذي أثره على الذي ثم البقرة

 لوقتھا الصالة يليصل أحدكم إن: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الدارقطني وروى

 أيضا الدارقطني وروى. قوله سعيد بن يحيى عن مالك وأخرجه" . وماله أھله من له خير ھو ما األول الوقت من ترك وقد

 أول" مسعود ابن حديث وفي". وقتھا أول في الصالة األعمال خير: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر ابن عن

 هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن محذورة أبي عن عبدالملك بن إبراھيم عن أيضا وروي". في" بإسقاط" وقتھا

:  بكر أبو فقال:  العربي ابن زاد" . هللا عفو الوقت وآخر هللا رحمة الوقت ووسط هللا رضوان الوقت أول: " وسلم عليه

:  حنيفة أبو وقال. الشافعي اختيار وھذا ، المقصرين نع وعفوه المحسنين عن رضوانه فإن ، عفوه من إلينا أحب هللا رضوان

 الصبح أما ، أفضل فيھما الوقت فأول والمغرب الصبح فأما ، القول ففصل مالك وأما. الوجوب وقت ألنه ، أفضل الوقت آخر

 متلفعات ءالنسا فينصرف الصبح ليصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان إن: " قالت عنھا هللا رضي عائشة فلحديث

 عليه هللا صلى هللا رسول أن األكوع بن سلمة فلحديث المغرب وأما". متلففات" -  رواية في - " الغلس من يعرفن ما بمروطھن

. عليه قدر لمن أفضل فتأخيرھا العشاء وأما. مسلم أخرجھما ، بالحجاب وتوارت الشمس غربت إذا المغرب يصلي كان وسلم

 ذھب حين إلينا فخرج ، اآلخرة العشاء لصالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ننتظر ليلة] تذا[ مكثنا:  قال عمر ابن روى

 أھل ينتظرھا ما صالة لتنتظرون إنكم: " خرج حين فقال ، ذلك غير أو أھله في شغله أشيء ندري فال ، بعده أو الليل ثلث

 وسلم عليه هللا صلى النبي أخر:  قال أنس عن لبخاريا وفي" . الساعة ھذه بھم لصليت أمتي على يثقل أن ولوال غيركم دين
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. تأخيرھا يستحب وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  برزة أبو وقال. الحديث وذكر ،... صلى ثم الليل نصف إلى العشاء صالة

 الوقت أول:  مالك قال الفرج أبو قال. ويجتمعوا يتأھبوا حتى قليال تأخيرھا فيستحب غفلة] على[ الناس تأتي فإنھا الظھر وأما

 بعد ولكن الزوال عند الظھر يصلي أن يكره مالك وكان:  أويس أبي ابن وقال. الحر شدة في للظھر إال صالة كل في أفضل

 هللا صلى النبي مع كنا:  قال الغفاري ذر أبي عن الترمذي وصحيح البخاري صحيح وفي. الخوارج صالة تلك:  ويقول ، ذلك

" أبرد: " له فقال يؤذن أن أراد ثم" أبرد: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، للظھر يؤذن أن المؤذن أرادف سفر في وسلم عليه

 وفي" . بالصالة فأبردوا الحر اشتد فإذا جھنم فيح من الحر شدة إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، التلول فيء رأينا حتى

 رواه ما الحديثين ببن يجمع والذي. الشمس زالت إذا الظھر يصلي كان وسلم هعلي هللا صلى النبي أن أنس عن مسلم صحيح

 .عجل البرد كان وإذا ، بالصالة أبرد الحر كان إذا أنه أنس

 وأحمد المبارك ابن قول وھو ، الحر شدة في الظھر صالة تأخير] العلم أھل من[ قوم اختار وقد: " الترمذي عيسى أبو قال

 في يصلي والذي وحده المصلي فأما ، البعد من أھله ينتاب] مسجدا[ كان إذا الظھر بصالة اإلبراد إنما:  الشافعي قال. وإسحاق

 الحر شدة في الظھر تأخير إلى ذھب من ومعنى:  عيسى أبو قال. الحر شدة في الصالة يؤخر أال له أحب فالذي قومه مسجد

 في فإن ، الناس على وللمشقة البعد من ينتاب لمن الرخصة أن هللا مهرح الشافعي إليه ذھب ما وأما ، باالتباع وأشبه أولى ھو

 سفر في وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنا:  ذر أبو قال. الشافعي قال ما خالف على يدل ما عنه هللا رضي ذر أبي حديث

 إليه ذھب ما على األمر كان فلو" . أبرد ثم أبرد] بالل يا: "[ وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، الظھر بصالة بالل فأذن

 العصر وأما". البعد من ينتابوا أن يحتاجون ال وكانوا السفر في الجتماعھم ، معنى الوقت ذلك في لإلبراد يكن لم الشافعي

 وفضل ، معلوم الجماعة فضل فإن ، تقديمھا من أفضل الجماعة رجاء الصالة تأخير أن مذھبنا في خالف وال. أفضل فتقديمھا

 .العربي ابن قاله أولى المعلوم وتحصيل مجھول الوقت أول

ُ  ِبُكمُ  يأْتِ {:  وجوابه ، شرط} َتُكوُنوا َما أَْينَ {:  تعالى قوله:  الرابعة ً  هللاَّ  بالقدرة تعالى نفسه وصف ثم القيامة يوم يعني} َجِميعا

 .والبلى الموت بعد اإلعادة من ذكر ما مع الصفة لتناسب شيء كل على

ُ  َوَما َربِّكَ  ِمنْ  لَْلَحقُّ  َوإِنَّهُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  َفَولِّ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ { -149 : اآلية ا بَِغافِلٍ  هللاَّ  }َتْعَملُونَ  َعمَّ

 لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَھُكمْ  َفَولُّوا مْ ُكْنتُ  َما َوَحْيثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  َفَولِّ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ { - 150:  اآلية
ةٌ  َعلَْيُكمْ   }َتْھَتُدونَ  َولََعلَُّكمْ  َعلَْيُكمْ  نِْعَمتِي َوأِلُتِمَّ  َواْخَشْونِي َتْخَشْوُھمْ  َفال ِمْنُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  إاِلَّ  ُحجَّ

 ألن ، بھا واھتمام الكعبة باستقبال لألمر تأكيد ھذا:  قيل} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َھكَ َوجْ  َفَولِّ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ {:  تعالى قوله

 أراد:  وقيل. إليه نفوسھم وتسكن عليھم فيخف به االھتمام الناس ليرى األمر فأكد ، جدا نفوسھم في صعبا كان التحويل موقع

 المساجد سائر في المسلمين معاشر} ُكْنُتمْ  َما َوَحْيثُ {:  قال ثم. لقاءھات صليت إذا عاينھا أي ، الكعبة شطر وجھك ول:  باألول

 أمرا ھذا فكان ، األسفار في االستقبال وجوب يعني" خرجت حيث ومن" قال ثم} َشْطَرهُ  ُوُجوَھُكمْ  َفَولُّوا{ وغيرھا بالمدينة

 .األرض نواحي من المواضع جميع في الكعبة إلى بالتوجه
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 النبي كان:  قال مالك بن أنس عن الدارقطني روى وقد. فائدة على آية كل حمل فيه ألن ، األول من أحسن القول ھذا:  قلت

 أبو أخرجه. به توجھت حيث صلى ثم وكبر القبلة استقبل راحلته على يصلي أن فأراد سفر في كان إذا وسلم عليه هللا صلى

 رسول كان:  قال عمر ابن لحديث ، االستقبال يلزمه ال أنه إلى لكما وذھب. ثور وأبو وأحمد الشافعي قال وبه ، أيضا داود

: البقرة[} هللاَِّ  َوْجهُ  َفَثمَّ  ُتَولُّوا َفأَْيَنَما{ نزل وفيه:  قال.. راحلته على المدينة إلى مكة من مقبل وھو يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا

 .تقدم وقد] 115

 حديث ذلك في أنس وحديث ، أولى الشافعي فقول ، والمقيد المطلق باب من ھذا ألن ، الحديثين بين تعارض وال:  قلت

 ، القرآن يحفظ ال الناس كل أن هللا علم:  فقال ؟ القرآن في القصص تكرير معنى ما سئل محمد بن جعفر أن ويروى. صحيح

 البعض حفظ من عند لتكون فكررت ، بعض عند تكون وال الناس بعض عند تكون أن لجاز مكررة القصة تكن لم فلو

ةٌ  َعلَْيُكمْ  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ {:  تعالى قوله  راجعت:  قولھم وحجتھم. العرب مشركو ھم:  مجاھد قال} ِمْنُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  إاِلَّ  ُحجَّ

ِ  قُلْ {:  بقوله ھذا عن أجيبوا وقد ، قبلتنا َّ ةٌ  َعلَْيُكمْ  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ { معنى:  يلوق]. 142:  البقرة[} َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  ِ } ُحجَّ

. ھذا زال} َشْطَرهُ  ُوُجوَھُكمْ  َفَولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَحْيثُ {:  وجل عز قال فلما ، ترونھا ولستم الكعبة باستقبال أمرتم قد:  لكم يقولوا لئال

 :  الشاعر قول ومنه ، الواو بمعنى استثناء فھو ، واظلم والذين أي ، الواو بمعنى ھھنا" إال" إن:  عبيدة أبو وقال

 مروانا دار إال الخليفة دار...  واحدة غير دار بالمدينة ما

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ {:  تعالى قوله في قيل وكذا ، مروان ودار الخليفة دار إال:  قال كأنه  }َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  َفلَُھمْ  الصَّ

 ، المعاني بطالن وفيه ، النحويين من الحذاق عند خطأ ھذا:  وقال القول ھذا الزجاج وأبطل. آمنوا الذين أي] 6:  التين[

 فإنھم منھم ظلموا الذين لكن أي ، األول من ليس استثناء ھذا أن عندھم والقول. ذكرھما عن مستغنى بعدھا وما" إال" وتكون

 َيُكونَ  لَِئالَّ } {ُمَولِّيَھا ُھوَ  ِوْجَھةٌ  َولُِكلٍّ {:  قوله في القبلة في االحتجاج أمر هللا عرفكم أي : الزجاج إسحاق أبو قال. يحتجون

ةٌ  َعلَْيُكمْ  لِلنَّاسِ   مالك أي ، تظلمني أن إال أو الظلم إال حجة علي مالك:  تقول كما ، له وضح قد فيما باحتجاجه ظلم من إال} ُحجَّ

 يكون أن يجوز:  قطرب وقال. داحضة كانت وإن حجة سماه به المحتج ألن حجة ظلمه فسمى ، تظلمني ولكنك البتة حجة

" الذين إال: " فرقة وقالت". عليكم" في والميم الكاف من بدل فالذين ، ظلموا الذين على إال حجة عليكم للناس يكون لئال المعنى

 هللا صلى النبي على حجة ألحد يكون أن هللا نفى:  وقال يالطبر واختاره ، وغيره عباس ابن عن معناه روي ، متصل استثناء

 وتحير ، والھم ما:  قالوا حيث. الداحضة الحجة إال عليكم ألحد حجة ال:  والمعنى. الكعبة استقبالھم في وأصحابه وسلم عليه

 أو يھودي أو وثن عابد من إال نبعثت لم التي األقوال من ذلك وغير ، منه أھدى كنا أنا إال قبلتنا إلى توجه وما ، دينه في محمد

 ابن وقال. ظلمة من كانت حيث بفسادھا وحكم حجة هللا وسماھا. والمجادلة المخاصمة ھي التي المحاجة بمعنى والحجة. منافق

 الذين لكن:  قال كأنه ، العرب كفار استثنى ثم ، اليھود بالناس المراد يكون أن على وھذا ، منقطع االستثناء إن وقيل:  عطية

 إلى محمد رجع:  قولھم في قريش كفار يعني ، ظلموا الذين لكن والمعنى. التأويل ھذا يرد" منھم" وقوله ، يحاجونكم ظلموا

 زيد وابن علي بن وزيد عباس ابن وقرأ. اليھود غير من النازلة في تكلم من كل ذلك في ويدخل. كله ديننا إلى وسيرجع قبلتنا
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 اإلغراء، معنى على أو ، ابتداء" ظلموا الذين" فيكون ، الكالم استفتاح معنى على الالم وتخفيف لھمزةا بفتح" ظلموا الذين أال"

 مقدر بفعل منصوبا" الذين" فيكون

 القلب فزع:  والخوف. التوقي على تبعث القلب في طمأنينة أصلھا الخشية} َواْخَشْوِني{ الناس يريد} َتْخَشْوُھمْ  َفال{:  تعالى قوله

 أمرھم بإطراح واألمر ، تعالى هللا سوى من لكل التحقير اآلية ومعنى. خوفا سمي به األعضاء ولخفة ، األعضاء هل تخف

 .تعالى هللا أمر ومراعاة

 رفع موضع في مقطوع:  وقيل. األخفش قاله ، أتم وألن أي" يكون لئال" على معطوف} َعلَْيُكمْ  نِْعَمِتي َوأِلُِتمَّ {:  تعالى قوله

:  وقيل ، القبلة إلى الھداية النعمة وإتمام. الزجاج قاله ، قبلتي عرفتكم عليكم نعمتي وألتم:  التقدير ، مضمر والخبر اءباالبتد

 .تقدم} َتْھَتُدونَ  َولََعلَُّكمْ {. الجنة يدخله حتى عبد على هللا نعمة تتم ولم:  جبير بن سعيد قال. الجنة دخول

يُكمْ  آَياتَِنا َعلَْيُكمْ  َيْتلُو ِمْنُكمْ  َرُسوالً  يُكمْ فِ  أَْرَسْلَنا َكَما{ 151:  اآلية  َتُكوُنوا لَمْ  َما َوُيَعلُِّمُكمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعلُِّمُكمُ  َوُيَزكِّ
 }َتْعلَُمونَ 

 ما مثل إتماما كمعلي نعمتي وألتم:  المعنى ، محذوف لمصدر النعت على نصب موضع في الكاف} أَْرَسْلَنا َكَما{:  تعالى قوله

 ما مثل السالم عليه إبراھيم سنة بيان في عليكم نعمتي وألتم أي ، األقوال أحسن وھذا:  عطية ابن قال. الفراء قاله ، أرسلنا

 وألتم:  والمعنى ، الحال على نصب موضع في ھي:  وقيل. أرسلنا ما مثل اھتداء تھتدون ولعلكم المعنى:  وقيل. أرسلنا

 عظمه في به المأمور الذكر وأن ، الرسالة في كالنعمة القبلة في النعمة أن على واقع والتشبيه. الحال ھذه في عليكم نعمتي

 واختاره عنه هللا رضي علي عن روي أرسلنا كما فاذكروني أي ، والتأخير التقديم على الكالم معنى:  وقيل. النعمة كعظم

 ھذا على" تھتدون" على والوقف. به والتصديق بالتوحيد فاذكروني قبالصد تعرفونه رسوال فيكم أرسلنا كما أي. الزجاج

 .جائز القول

 أذكركم بالشكر فاذكروني عليكم عددتھا التي المنن من ھذا بكم فعلت كما أي ، كتابه في الحكيم الترمذي اختيار وھذا:  قلت

 ،] 7:  إبراھيم[} ألَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  لَِئنْ {:  قوله ھوو ، الشكر على بالمزيد وعدتكم وقد ، لي شكرا ذلك ذكركم في ألن ، بالمزيد

} اْلُمْقَتِسِمينَ  َعلَى أَْنَزْلَنا َكَما{ الحجر آخر وفي] 5:  األنفال[} َربُّكَ  أَْخَرَجكَ  َكَما{ األنفال وفي ، ھنا" كما" قوله في فالكاف

 .بيانه يأتي ما على ، بعده بما متعلقة] 90:  الحجر[

 }َتْكفُُرونِ  َوال لِي َواْشُكُروا أَْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُرونِي{ 152 : اآلية

َھا َيا{ 153:  اآلية ْبرِ  اْسَتِعيُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ الةِ  بِالصَّ َ  إِنَّ  َوالصَّ ابِِرينَ  َمعَ  هللاَّ  }الصَّ

 والتيقظ للمذكور بالقلب التنبه الذكر وأصل. جزم فلذلك المجازاة معنى وفيه ، وجوابه أمر} أَْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُروِني{:  تعالى قوله

 ھو صار اللساني القول على الذكر إطالق كثر لما أنه غير ، القلبي الذكر على داللة ألنه ذكرا باللسان الذكر وسمي. له

 .للفھم السابق
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 يطعه لم فمن ، هللا طاعة الذكر:  أيضا وقال. جبير بن سعيد قاله ، والمغفرة بالثواب أذكركم بالطاعة اذكروني:  اآلية ومعنى

 وإن هللا ذكر فقد هللا أطاع من: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي ، القرآن وقراءة والتھليل التسبيح أكثر وإن يذكره لم

 بدهللاع أبو ذكره ،" للخير وصنيعه وصومه صالته كثر وإن هللا نسي فقد هللا عصى ومن للخير وصنيعه وصومه صالته أقل

 ومن:  له قيل ، فيھا هللا يذكرنا التي الساعة ألعلم إني:  النھدي عثمان أبو وقال. له" القرآن أحكام" في منداد خويز بن محمد

 ال ، وجل عز هللا ذكره إال هللا يذكر عبد من ليس:  السدي وقال} أَْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُروِني{:  وجل عز هللا يقول قال ؟ تعلمھا أين

 قلوبنا في نجد وال هللا نذكر:  له فقيل عثمان أبو وسئل. بعذاب هللا ذكره إال كافر يذكره وال ، برحمته هللا ذكره إال مؤمن يذكره

 هللا ذكر من:  هللا رحمه المصري النون ذو وقال. بطاعته جواركم من جارحة زين أن على تعالى هللا احمدوا:  فقال ؟ حالوة

 معاذ وقال. شيء كل من عوضا له وكان ، شيء كل عليه هللا وحفظ ، شيء كل ذكره جنب في ينس الحقيقة على ذكرا تعالى

 وثوابه الذكر فضل في واألحاديث. هللا ذكر من هللا عذاب من له أنجى عمل من آدم ابن عمل ما:  عنه هللا رضي جبل بن

 اإلسالم شرائع إن:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسولل قال أعرابيا أن بسر بن عبدهللا عن ماجة ابن روى. األئمة خرجھا كثيرة

 عن ھريرة أبي عن وخرج" . وجل عز هللا ذكر من رطبا لسانك يزال ال: " قال ، به أتشبث بشيء منھا فأنبئني علي كثرت قد

 الباب لھذا يأتيوس" . شفتاه بي وتحركت ذكرني ھو إذا عبدي مع أنا يقول وجل عز هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي

َھا َيا{:  تعالى قوله عند بيان مزيد َ  اْذُكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  يجب الذي القلب ذكر المراد وأن] 41:  األحزاب[} َكِثيراً  ِذْكراً  هللاَّ

 .الحاالت عموم في استدامته

. األول والفصيح ، لك ونصحت ونصحتك ، لك كرتوش شكرتك:  يقال الفراء قال} َتْكفُُرونِ  َوال لِي َواْشُكُروا{:  تعالى قوله

 ، إليه إحسانه بذكر عليه ثناؤه تعالى  العبد فشكر. تقدم وقد ، الظھور اللغة في وأصله ، به والتحدث اإلحسان معرفة والشكر

 الطاعات مع الرب بإنعام بالقلب وإقرار باللسان نطق العبد شكر أن إال ، له بطاعته عليه ثناؤه للعبد سبحانه الحق وشكر

 وإثباتھا ، آية رأس ألنھا الياء وحذفت. المتكلم نون وھذه ، الجماعة نون منه حذفت ولذلك ، نھي} َتْكفُُرونِ  َوال{:  تعالى قوله

 .لغة الكفر في القول مضى وقد. التكذيب ال النعمة ستر ھنا فالكفر. وأيادي نعمتي تكفروا ال أي ، القرآن غير في أحسن

ِ  َسبِيلِ  فِي ُيْقَتلُ  لَِمنْ  َتقُولُوا َوال{ 154 : اآلية  }َتْشُعُرونَ  ال َولَِكنْ  أَْحَياءٌ  َبلْ  أَْمَواتٌ  هللاَّ

ً  هللاَِّ  َسبِيلِ  فِي قُِتلُوا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوال{:  األخرى اآلية في تعالى قوله مثل ھذا :  عمران آل[ }ُيْرَزقُونَ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  أَْحَياءٌ  َبلْ  أَْمَواتا

 .تعالى هللا شاء إن ، وأحكامھم الشھداء في الكالم يأتي وھناك ،] 169

 عذاب على دليل فيه ويكون ، ليعذبھم الكفار يحيي أن فيجوز -  يأتي ما على - ليرزقھم الموت بعد يحييھم تعالى هللا كان وإذا

 فرق غيرھم وبين الشھداء بين يكن لم كذلك كان لو إذ ، حيونسي أنھم معناه وليس ، تعالى هللا قال كما أحياء والشھداء. القبر

 على" أموات" وارتفع. سيحيون أنھم يشعرون والمؤمنون} َتْشُعُرونَ  ال َولَِكنْ {:  تعالى قوله ھذا على ويدل. سيحيا أحد كل إذ

 كما ، تناسب وبينه بينه ليس هألن فيه القول إعمال يصح وال ، أحياء وھم أموات ھم أي" أحياء بل" وكذلك ، مبتدأ إضمار

 .وحجة كالما قلت:  قولك في يصح
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ُكمْ { 155:  اآلية َمَراتِ  َواأْلَْنفُسِ  اأْلَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  بَِشْيءٍ  َولََنْبلَُونَّ ابِِرينَ  َوَبشِّرِ  َوالثَّ  }الصَّ

ُكمْ {:  تعالى قوله  الفعل بني الثقيلة النون إلى ضمت لما:  غيره وقال. الساكنين اللتقاء سيبويه عند توحةمف الواو ھذه} َولََنْبلَُونَّ

 المجاھد لنعلم لنمتحننكم والمعنى. تقدم وقد ، المحنة وأصله. سيئا ويكون حسنا يكون والبالء. عشر خمسة بمنزلة فصار

 صبروا إنما أنھم فيعلموا بعدھم لمن آية ليكون بھذا تلوااب إنما:  وقيل. تقدم كما ، الجزاء عليه يقع حتى معاينة علم والصابر

 لھم أبعد فيكونوا عليه أنفسھم فيوطنوا ، يصيبھم أنه منه يقين على ليكونوا بھذا أعلمھم:  وقيل. الحق لھم وضح حين ھذا على

 .النفس وتوطين العز على تعالى هللا ثواب تعجيل وفيه ، الجزع من

 من بشيء أي ، بالتوحيد الجمھور وقرأ. الجمع على" بأشياء" الضحاك وقرأ. الجمع ومعناه مفرد فظل} بَِشْيءٍ {:  تعالى قوله

:  الشافعي وقال. عباس ابن قاله ، القتال في والفزع العدو خوف أي} اْلَخْوفِ  ِمنَ { إيجازا باألول فاكتفى ، ھذا من وشيء ھذا

 شھر في الجوع ھو:  الشافعي وقال. عباس ابن قول في ، والقحط دببالج المجاعة يعني} َواْلُجوعِ { وجل عز هللا خوف ھو

. المفروضة بالزكاة:  الشافعي وقال. المتلفة بالجوائح:  وقيل. الكفار بقتال االشتغال بسبب} األَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص { رمضان

 المراد:  الشافعي قال} َوالثََّمَراتِ { األمراضب يعني:  الشافعي وقال. الجھاد في والموت بالقتل:  عباس ابن قال} َواألَْنفُسِ {

 وانقطاع النبات قلة المراد:  عباس ابن وقال. يأتي ما على ، الخبر في جاء كما ، قلبه ثمرة الرجل وولد ، األوالد موت

 .البركات

اِبِرينَ  َوَبشِّرِ {:  تعالى قوله  يكون ال لكن. تقدم وقد ، مقدر رغي وثوابه ، الحبس أصله والصبر. الصبر على بالثواب أي} الصَّ

 عند الصبر إنما: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن أنس عن البخاري روى كما ، األولى الصدمة عند بالصبر إال ذلك

 ھجوم عند ھو إنما عليه الثواب يعظم الذي النفس على الشاق الصبر إنما أي ، منه أتم مسلم وأخرجه" . األولى الصدمة

 ، ذاك إذ يصبر أحد فكل المصيبة حرارة بردت إذا وأما ، الصبر مقام في وتثبته القلب قوة على يدل فإنه ، وحرارتھا المصيبة

 لما:  التستري عبدهللا بن سھل وقال. ثالث بعد منه لألحمق بد ال ما المصيبة عند يلتزم أن عاقل كل على يجب:  قيل ولذلك

اِبِرينَ  َوَبشِّرِ {:  تعالى قال  على وصبر ، مجاھد فھذا ، هللا معصية عن صبر:  صبران والصبر. عيشا الصبر صار} الصَّ

 سكون الرضا وعالمة ، بقضائه الرضا هللا أورثه هللا طاعة على وصبر هللا معصية عن صبر فإذا. عابد فھذا ، هللا طاعة

: رويم وقال. والسنة الكتاب أحكام على باتالث الصبر:  الخواص وقال. والمحبوبات المكروھات من النفس على ورد بما القلب

 أال حدة الصبر:  علي أبو األستاذ وقال. تعالى با االستعانة ھو الصبر:  المصري النون ذو وقال. الشكوى ترك الصبر

اإِ {:  أيوب قصة في تعالى هللا قال ، الصبر ينافي فال الشكوى وجه غير على البلوى إظھار فأما ، التقدير على تعترض  نَّ

ِنيَ {:  قال أنه عنه أخبر مع] 44:  ص[} اْلَعْبدُ  ِنْعمَ  َصاِبراً  َوَجْدَناهُ  رُّ  َمسَّ  ].83:  األنبياء[} الضُّ
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ا َقالُوا ُمِصيَبةٌ  أََصاَبْتُھمْ  إَِذا الَِّذينَ { -156:  آليةا ِ  إِنَّ َّ ا ِ  }َراِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّ

ِھمْ  ِمنْ  َصلََواتٌ  مْ َعلَْيھِ  أُولَئِكَ { -157:  اآلية  }اْلُمْھَتُدونَ  ُھمُ  َوأُولَئِكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِّ

 :  مسائل ست فيه

 والمصيبة. ومصابا ومصابة إصابة أصابه:  يقال ، ويصيبه المؤمن يؤذي ما كل:  المصيبة} ُمِصيَبةٌ {:  تعالى قوله:  األولى

 شبھوا كأنھم ، الواو وأصله ، المصائب ھمز على العرب عتوأجم. المصيبة مثل" الصاد بضم" والمصوبة. المصائب واحدة

 :  الشاعر قال ، اإلصابة والمصاب. األصل وھو ، مصاوب على ويجمع ، بالزائد األصلي

 ظلم تحية السالم أھدى...  رجال مصابكم إن أسليم

 ، الشر في وتستعمل ، صغرت إنو اإلنسان ينكبھا النكبة:  والمصيبة. أصابه في لغة ، صيبا يصيب القرطاس السھم وصاب

 ھي أمصيبة:  فقيل" راجعون إليه وإنا  إنا: "  فقال ليلة ذات انطفأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مصباح أن عكرمة روى

 ".مصيبة فھو المؤمن آذى ما كل نعم: " قال ؟ هللا رسول يا

 صلى هللا رسول سمعا أنھما عنھما هللا رضي ھريرة أبي وعن سعيد أبي عن مسلم خرج ، الصحيح في معناه ثابت ھذا:  قلت

 " .سيئاته من به كفر إال يھمه الھم حتى حزن وال سقم وال نصب وال وصب من المؤمن يصيب ما: "  يقول وسلم عليه هللا

 فاطمة عن أمه عن زياد ابن ھشام عن الجراح بن وكيع حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا سننه في ماجة ابن خرج:  الثانية

 وإن استرجاعا فأحدث مصيبته فذكر بمصيبة أصيب من: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيھا عن الحسين بنت

 ."أصيب يوم مثله األجر من له هللا كتب عھدھا تقادم

 أبي بن عطاء حدثنا ليفةخ بن فطر حدثنا قال الفريابي عن عمر أبو ذكر ، الدين في المصيبة المصائب أعظم من:  الثالثة

" . المصائب أعظم من فإنھا بي مصابه فليذكر مصيبة أحدكم أصاب إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال رباح

 مكحول عن مثله وأسند. سواء مثله فذكر ،... فطر أنبأنا:  قال نعيم أبو أخبرنا ، مسنده في محمد أبو السمرقندي أخرجه

 بعده المسلم بھا يصاب مصيبة كل من أعظم به المصيبة ألن ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وصدق:  مرع أبو قال. مرسال

 الخير انقطاع أول وكان ، ذلك وغير العرب بارتداد الشر ظھور أول وكان. النبوة وماتت الوحي انقطع ، القيامة يوم إلى

 ولقد. قلوبنا أنكرنا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبر من بالترا من أيدينا نفضنا ما:  سعيد أبو قال. نقصانه وأول

 :  يقول حيث الحديث ھذا معنى نظمه في العتاھية أبو أحسن

 مخلد غير المرء بأن واعلم...  وتجلد مصيبة لكل اصبر

 بمرصد للعباد المنية وترى...  جمة المصائب أن ترى ما أو
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 بأوحد فيه لست بيلس ھذا...  ؟ بمصيبة ترى ممن يصب لم من

 محمد بالنبي مصابك فاذكر...  ومصابه محمدا ذكرت فإذا

ا َقالُوا{ :  تعالى قوله - الرابعة َِّ  إِنَّ ا ِ : للممتحنين وعصمة ، المصائب لذوي ملجأ الكلمات ھذه تعالى هللا جعل} َراِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّ

َِّ  اإِنَّ {:  قوله فإن ، المباركة المعاني من جمعت لما ا{:  وقوله. والملك بالعبودية وإقرار توحيد} ِ  إقرار} َراِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّ

 لم:  تعالى هللا رحمه جبير بن سعيد قال. له ھو كما إليه كله األمر رجوع أن واليقين ، قبورنا من والبعث أنفسنا على بالھلك

 يوسف على أسفي يا:  قال مال يعقوب عرفھا ولو ، نبينا قبل نبيا الكلمات ھذه تعط

 فأنشطني بيدي أخذ الخروج أردت فلما ، القبر شفير على الخوالني طلحة وأبو ، سنانا ابني دفنت:  سنان أبو قال - الخامسة

 هللا قال العبد ولد مات إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن موسى أبي عن الضحاك حدثني ، سنان أبا يا أبشرك أال:  وقال

 واسترجع حمدك فيقولون عبدي قال فماذا فيقول نعم فيقولون فؤاده ثمرة أقبضتم فيقول نعم فيقولون عبدي ولد أقبضتم لمالئكته

 هللا صلى هللا رسول سمعت قالت سلمة أم عن مسلم وروى" . الحمد بيت وسموه الجنة في بيتا لعبدي ابنوا تعالى هللا فيقول

 مصيبتي في أجرني اللھم راجعون إليه وإنا  إنا وجل عز هللا أمره ما فيقول مصيبة تصيبه مسلم من ما: " يقول وسلم عليه

اِبِرينَ  َوَبشِّرِ {:  تعالى قوله على تنبيه فھذا" . منھا خيرا له هللا أخلف إال منھا خيرا لي وأخلف  بالخلف إما] 155:  البقرة[} الصَّ

 كما ، الجزيل بالثواب وإما. زوجھا سلمة أبو مات لما تزوجھا فإنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سلمة ألم هللا أخلف كما

 .بھما يكون وقد ، موسى أبي حديث في

. المسترجعين الصابرين على وجل عز هللا من نعم ھذه} َوَرْحَمةٌ  َربِِّھمْ  ِمنْ  َصلََواتٌ  َعلَْيِھمْ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله -السادسة

 وجل عز هللا من الصالة:  الزجاج وقال. واآلخرة الدنيا في إياه وتشريفه وبركته ورحمته عفوه:  عبده على هللا وصالة

 تأكيدا اللفظ اختلف لما الرحمة وكرر ، له والدعاء عليه الثناء ھو إنما الميت على الصالة ھذا ومن. الحسن والثناء الغفران

ا َيْحَسُبونَ  أَمْ { وقوله ،] 159:  البقرة[} ْلُھَدىَوا اْلَبيَِّناتِ  ِمنَ {:  قال كما ، للمعنى وإشباعا ُھمْ  َنْسَمعُ  ال أَنَّ } َوَنْجَواُھمْ  ِسرَّ

 :  الشاعر وقال]. 80: الزخرف[

 مطاع وشفيع كريم رب...  وأشياعه يحيى على صلى

:  العالوة ونعم النالعد نعم:  عنه هللا رضي عمر وقال البخاري وفي. الحاجة وقضاء الكربة كشف بالرحمة أراد:  وقيل

ا َقالُوا ُمِصيَبةٌ  أََصاَبْتُھمْ  إَِذا الَِّذينَ { َِّ  إِنَّ ا ِ  أراد} اْلُمْھَتُدونَ  ُھمُ  َوأُولَِئكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِِّھمْ  ِمنْ  َصلََواتٌ  َعلَْيِھمْ  أُولَِئكَ  َراِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّ

 المصائب تسھيل إلى:  وقيل ، األجر وإجزال الثواب استحقاق إلى:  قيل. االھتداء وبالعالوة ، والرحمة الصالة بالعدلين

 .الحزن وتخفيف
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َفا إِنَّ { 158:  اآلية ِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ فَ  أَنْ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفال اْعَتَمرَ  أَوِ  اْلَبْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  هللاَّ وَّ عَ  َوَمنْ  بِِھَما َيطَّ  َخْيراً  َتَطوَّ
َ  نَّ َفإِ   }َعلِيمٌ  َشاِكرٌ  هللاَّ

 :  مسائل تسع فيه

 أمر من أنھما نرى كنا:  فقال والمروة الصفا عن مالك بن أنس سألت:  قال سليمان بن عاصم عن البخاري روى:  األولى

 اعتمر أو لبيتا حج فمن هللا شعائر من والمروة الصفا إن{:  وجل عز هللا فأنزل ، عنھما أمسكنا اإلسالم كان فلما ، الجاھلية

 والمروة الصفا بين يطف لم أحد على أرى ما لعائشة قلت: " قال عروة عن الترمذي وخرج} بھما يطوف أن عليه جناح فال

 المسلمون، وطاف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول طاف ، أختي ابن يا قلت ما بئس:  فقالت. بينھما أطوف أال أبالي وما ، شيئا

َفا إِنَّ {:  تعالى هللا فأنزل ، والمروة الصفا بين يطوفون ال بالمشلل التي الطاغية اةلمن أھل من كان وإنما  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

فَ  أَنْ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفال اْعَتَمرَ  أَوِ  اْلَبْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  هللاَِّ  َشَعاِئرِ  وَّ  يطوف أال عليه جناح فال: " لكانت تقول كما كانت ولو} ِبِھَما َيطَّ

 ولقد ، لعلم ھذا إن:  وقال ذلك فأعجبه ھشام بن الحارث بن عبدالرحمن بن بكر ألبي ذلك فذكرت:  الزھري قال"" بھما

 ھذين بين طوافنا إن يقولون العرب من والمروة الصفا بين يطوف ال من كان إنما:  يقولون العلم أھل من رجاال سمعت

 فأنزل ، والمروة الصفا بين به نؤمر ولم] بالبيت[ بالطواف أمرنا إنما:  األنصار من آخرون وقال. الجاھلية أمر من الحجرين

َفا إِنَّ {:  تعالى هللا  ھذا: " قال. وھؤالء ھؤالء في نزلت قد فأراھا:  عبدالرحمن بن بكر أبو قال} هللاَِّ  َشَعاِئرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

َفا إِنَّ { تعالى هللا فأنزل قوله بعد هوفي ، بمعناه البخاري أخرجه". صحيح حسن حديث  قالت: "} هللاَِّ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

 بن بكر أبا أخبرت ثم ،" بينھما الطواف يترك أن ألحد فليس ، بينھما الطواف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سن وقد عائشة

 -  عائشة ذكرت من إال - الناس أن يذكرون العلم أھل من رجاال سمعت ولقد ، سمعته كنت ما لعلم ھذا إن:  فقال عبدالرحمن

 في والمروة الصفا يذكر ولم بالبيت الطواف تعالى هللا ذكر فلما ، والمروة بالصفا كلھم يطوفون كانوا بمناة يھل كان ممن

 حرج من علينا فھل ، الصفا يذكر لمف بالبيت الطواف أنزل هللا وإن ، والمروة بالصفا نطوف كنا ، هللا رسول يا:  قالوا القرآن

َفا إِنَّ {:  وجل عز هللا فأنزل ؟ والمروة بالصفا نطوف أن ِ  َشَعاِئرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ  اآلية ھذه فأسمع:  بكر أبو قال. اآلية} هللاَّ

 أن تحرجوا ثم يطوفون والذين ، والمروة بالصفا الجاھلية في يطوفوا أن يتحرجون كانوا الذين في:  كليھما الفريقين في نزلت

 الطواف ذكر ما بعد ذلك ذكر حتى الصفا يذكر ولم ، بالبيت بالطواف أمر تعالى هللا أن أجل من ، اإلسالم في بھما يطوفوا

 شعائر من كانا:  فقال والمروة الصفا عن مالك بن أنس سألت: " قال األحول سليمان بن عاصم عن الترمذي وروى". بالبيت

َفا إِنَّ {:  وجل عز هللا فأنزل ، عنھما أمسكنا اإلسالم كان فلما ، ةالجاھلي ِ  َشَعاِئرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ  اْعَتَمرَ  أَوِ  اْلَبْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  هللاَّ

فَ  أَنْ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفال وَّ عَ  َمنْ { تطوع ھما:  قال} ِبِھَما َيطَّ َ  َفإِنَّ  َخْيراً  َتَطوَّ  خرجه. صحيح حسن حديث ھذا:  قال} َعلِيمٌ  َشاِكرٌ  هللاَّ

 فلما ، آلھة بينھما وكان والمروة الصفا بين كله الليل تعزف شياطين الجاھلية في كان:  قال عباس ابن وعن. أيضا البخاري

 على انك:  الشعبي وقال. فنزلت ، شرك فإنھما والمروة الصفا بين نطوف ال ، هللا رسول يا:  المسلمون قال اإلسالم ظھر

 من المسلمون فامتنع ، طافوا إذا يمسحونھما فكانوا" نائلة" يسمى صنم المروة وعلى" إسافا" يسمى صنم الجاھلية في الصفا

 .اآلية فنزلت ، ذلك أجل من بينھما الطواف
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 بلفظ أخرجھما كولذل ، أيضا جبل المروة وكذلك ، معروف بمكة جبل ھنا وھو ، األملس الحجر اللغة في الصفا أصل:  الثانية

 باسم فسميت المروة على حواء ووقفت ، به فسمي عليه وقف وسلم عليه هللا صلى المصطفى آدم ألن الصفا وذكر. التعريف

 فاطرد] نائلة[ يدعى صنم المروة وعلى] إسافا[ يسمى صنم الصفا على كان:  الشعبي وقال. اعلم وهللا ، لذلك فأنث ، المرأة

 كره من كراھة كان وما. المعنى ھذا على تدل المذكورة األحاديث ألن ، حسن وھذا ، المذكر وقدم يثوالتأن التذكير في ذلك

 حجرين هللا فمسخھما الكعبة في زنيا أنھما الكتاب أھل وزعم. ذلك في الحرج هللا رفع حتى ، ھذا أجل من إال بينھما الطواف

 جمع" : مقصور" والصفا. أعلم تعالى وهللا ، هللا دون من عبدا لمدةا طالت فلما ، بھما ليعتبر والمروة الصفا على فوضعھما

 :  الراجز قال. أرحاء مثل على وأصفاء" الصاد بضم" صفي وجمعه ، مفرد اسم الصفا:  وقيل. الملس الحجارة وھي ، صفاة

 الصفي على الطير مواقع...  النفي من متنيه كأن

 واحدة" والمروة. والطين التراب من خلص أي ، يصفو صفا من اشتقاقهو ، والصالبة البياض الصفا شروط من:  وقيل

 الذي ورخوھا صليبھا الحجارة المرو أن والصحيح. الصالب إنھا قيل وقد. لين فيھا التي الصغار الحجارة وھي" المرو

 :  الشاعر قال. الصليب في ويقال أكثر المرو:  يقال ھذا وفي ، حاشيته وترق يتشظى

 رضخ المرو صادف ما فإذا...  ذابال خفا األرض وتولى

 :  ذؤيب أبو وقال

 تقرع يوم كل المشقر بصفا...  مروة للحوادث كأني حتى

 .النار فيھا تكون براقة بيض حجارة:  وقيل. السود الحجارة إنھا:  قيل وقد

 أشعرھا التي المتعبدات:  والشعائر. شعيرة جمع وھي ، عباداته ومواضع معالمه من أي} هللاَِّ  َشَعاِئرِ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 حديدة بغرز أعلمه الھدي أشعر:  يقال ، العالمة:  والشعار. والنحر والسعي الموقف من ، للناس أعالما جعلھا أي ، تعالى هللا

 :  الكميت وقال ، أعلمت أي أشعرت:  قولك من ، سنامه في

 يتقرب مبھ قربان شعائر...  تراھم فجيال جيال نقلھم

 :  الشاعر قال ، القصد الحج وأصل. قصد أي} اْلَبْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 المزعفرا الزبرقان سب يحجون...  كثيرة حلوال عوف من فأشھد

 :  الشاعر قال ، يسابك الذي أيضا وسبك ل.السباب الكثير" بالكسر" السب:  عبيدة أبو قال. مشترك لفظ:  السب

 الكريم الرجال من سبي إن...  بسبي فلست تسبنني ال

 :  السعدي المخبل قال ، العمامة وكذلك ، الخمار أيضا والسب
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 المزعفرا الزبرقان سب يحجون

 :  ذؤيب أبو قال ، ھذيل لغة في الحبل أيضا والسب

 غرابھا يكبو الوكف مثل بجرداء...  وخيطة سب بين عليھا تدلى

 الطبيب وحج. الجوھري قاله ، والسبائب السبوب والجمع ، مثله والسبيبة ، رقيقة كتان شقة:  والسب. الحبال:  والسبوب

 :  الشاعر قال ، بالميل سبرھا إذا الشجة

 لجف قعرھا في مأمومة يحج

 .مخصوصة ألفعال الحرام البيت إلى بالقصد االسم ھذا اختص ثم. أسفلھا انخسف:  البئر تلجفت. الخسف:  اللجف

 :  الشاعر قال ، الزيارة:  والعمرة زار أي} اْعَتَمرَ  أَوِ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 وضبر بعيد من بعيدا مغزى...  اعتمر حين معمر ابن سما لقد

 وقد. العوجاجھا لألعضاء الجوانح ومنه ، الميل وھو الجنوح من وأصله. إثم ال أي} َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفال{:  تعالى قوله:  السادسة

. الفعل إباحة ، تفعل أن عليك جناح ال:  القائل قول أن فيه القول وتحقيق: " العربي ابن قال. اآلية لھذه عائشة تأويل تقدم

فَ  أَنْ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفال{:  تعالى هللا قول عروة سمع فلما ، الفعل لترك إباحة ، تفعل أال عليك جناح ال: وقوله وَّ :  قال} ِبِھَما َيطَّ

 ھذين بين الجمع فطلب تركه في رخصة ال الطواف أن على مطبقة الشريعة رأى ثم ، جائز الطواف ترك أن لىع دليل ھذا

فَ  أَنْ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفال{:  قوله ليس:  عائشة له فقالت. المتعارضين وَّ  دليال يكون كان إنما ، الطواف ترك على دليال} بِِھَما َيطَّ

 جاء وإنما ، عليه دليل فيه وال ، الطواف ترك إلباحة اللفظ ھذا يأت فلم" بھما يطوف أال عليه جناح فال" كان لو تركه على

 ، فيه كانت التي لألصنام قصدا الجاھلية في به يطوف كان لمن أو ، الجاھلية في منه يتحرج كان لمن الطواف إباحة إلفادة

 ".باطال قصدا الطائف يقصد لم إذا بمحظور ليس الطواف أن سبحانه هللا فأعلمھم

 في أنھا ويروى ، مسعود ابن قراءة وھي" بھما يطوف أال عليه جناح فال" قرأ أنه عباس ابن عن عطاء روى فقد:  قيل فإن

 المصحف في ثبت قد ما يترك وال ، المصحف في ما خالف ذلك أن والجواب. ھذا مثل أنس عن ويروى ، كذلك أبي مصحف

 قيل قد أنس عن ھذا في والرواية. سماع غير من عباس ابن عن اإلرسال يكثر عطاء كانو ، ال أم أصحت يدرى ال قراءة إلى

 :  قال كما ، للتوكيد زائدة" ال" تكون أو ، بالمضبوطة ليست إنھا

 القفندرا الشمط رأين لما...  تسخرا أال البيض ألوم وما

ِخُذوا{:  فقرأ سبعا بالبيت فطاف مكة مقد حين وسلم عليه هللا صلى النبي أن جابر عن الترمذي روى:  السابعة  َمَقامِ  ِمنْ  َواتَّ

:  وقال بالصفا فبدأ" به هللا بدأ بما نبدأ: " قال ثم فاستلمه الحجر أتى ثم ، المقام خلف وصلى] 125:  البقرة[} ُمَصلّىً  إِْبَراِھيمَ 



111 

 

َفا إِنَّ {  قبل بالصفا يبدأ أنه العلم أھل عند ھذا على والعمل ، صحيح نحس حديث ھذا:  قال} هللاَِّ  َشَعاِئرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

 .بالصفا ويبدأ يجزه لم الصفا قبل بالمروة بدأ فإن المروة،

 من المشھور وھو ، ركن ھو:  حنبل وابن الشافعي فقال ، والمروة الصفا بين السعي وجوب في العلماء واختلف:  الثامنة

:  تعالى لقوله ، أوجب بمعنى وكتب. الدارقطني خرجه" . السعي عليكم كتب هللا فإن سعواا: " السالم عليه لقوله ، مالك مذھب

َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ {  أم عن ماجة ابن وخرج" . العباد على هللا كتبھن صلوات خمس: " السالم عليه وقوله ،] 183:  البقرة[} الصِّ

 فمن" شدا إال األبطح يقطع ال: " يقول وھو والمروة الصفا بين يسعى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت:  قالت لشيبة ولد

 متصال إال يكون ال السعي ألن ، ويسعى فيطوف ، مكة إلى ذكر حيث من أو بلده من رجع عامدا أو ناسيا منه شوطا أو تركه

 عمرة فعليه النساء أصاب دق كان فإن ، فرضا العمرة في يكن لم وإن عمرة أو حج في ذلك كان مالك عند وسواء. بالطواف

 حنيفة أبو وقال. وسعى وطاف رجع إذا للعمرة معنى وال ، ھدي عليه:  الشافعي وقال. مناسكه تمام مع مالك عند وھدي

 سنن من سنة ألنه ، بالدم جبره بالده إلى يرجع حتى الحاج من أحد تركه فإن ، بواجب ليس:  والشعبي والثوري وأصحابه

:  تعالى لقوله ، تطوع أنه سيرين وابن مالك بن وأنس الزبير وابن عباس ابن عن وروي. العتبية في كمال قول وھو. الحج

عَ  َوَمنْ { عَ  َفَمنْ { وكذلك ، مجزوم مضارع" يطوع" والكسائي حمزة وقرأ. } َخْيراً  َتَطوَّ " تطوع" الباقون} لَهُ  َخْيرٌ  َفُھوَ  َخْيراً  َتَطوَّ

. الطاعة على إثابته للعبد هللا وشكر. يشكره هللا فإن النوافل من بشيء أتى فمن نفسه قبل من المؤمن يأتيه ما وھو ، ماض

 لمجمل بيانا فصار" مناسككم عني خذوا: " السالم عليه وقوله ، ذكرنا لما تعالى هللا رحمه الشافعي إليه ذھب ما والصحيح

:  طليب وقال. تطوع أو سنة أنه على يتفق لم إذا ذلك مثل كان وما ، الركعات لعدد كبيانه ، فرضا يكون أن فالواجب ، الحج

 صحيح في ثابت وھذا:  قلت إسماعيل أم أمكم أورثتكم ما ھذا:  فقال والمروة الصفا بين يطوفون قوما عباس ابن رأى

 ".إبراھيم" سورة في بيانه يأتي ما على ، البخاري

:  التاسعة ، دم فعليه معذورا طاف فإن ، عذر من إال راكبا والمروة الصفا بين وال بالبيت أحد يطوف أن يجوز وال -التاسعة

 طاف وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ذلك قلنا إنما. أھدى عنه غاب وإن ، البيت بحضرة كان إن أعاد معذور غير طاف وإن

 واستلم بعيره على طاف وسلم هعلي هللا صلى النبي ألن ، العذر من ذلك جوزنا وإنما" . مناسككم عني خذوا: " وقال بنفسه

 بين أصحابنا وفرق" . راكبة وأنت الناس وراء من طوفي: " فقال ، اشتكي إني:  له قالت وقد لعائشة وقال ، بمحجنه الركن

 وإنما ، طائفا يكون ال حينئذ ألنه ، يجزه لم إنسان ظھر على طاف فإن ، إنسان ظھر على يطوف أو بعير على يطوف أن

 أال ، فيجزئ اإلجزاء وأما ، اختيار تفرقة وھذه:  منداد خويز ابن قال. الطائف ھو يكون بعير على طاف وإذا. ملالحا الطائف

 .عنه مجزئا كان محموال بعرفات به وقف أو ، محموال به فطيف عليه أغمي لو أنه ترى
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نَ  ِمنَ  أَْنَزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { 159:  اآلية اهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْلُھَدى اتِ اْلَبيِّ نَّ ُ  َيْلَعُنُھمُ  أُولَئِكَ  اْلِكَتابِ  فِي لِلنَّاسِ  َبيَّ  َوَيْلَعُنُھمُ  هللاَّ
 }الالَِّعُنونَ 

 :  مسائل سبع وفيه

 اليھود أحبار:  فقيل ، بذلك المراد من واختلفوا. ملعون والھدى البينات من أنزل ما يكتم الذي أن تعالى هللا أخبر:  األولى

 ، الحق كتم من كل المراد:  وقيل. الرجم أمر اليھود كتم وقد ، وسلم عليه هللا صلى محمد أمر كتموا الذين النصارى ورھبان

 علم عن سئل من: "  وسلم عليه هللا صلى قوله في مفسر وذلك ، بثه إلى يحتاج هللا دين من علما كتم من كل في عامة فھي

 قول ويعارضه. ماجة ابن أخرجه ، العاص بن وعمرو ھريرة أبو رواه" . نار من بلجام القيامة ومي هللا ألجمه فكتمه يعلمه

 بما الناس حدث: " السالم عليه وقال. فتنة لبعضھم كان إال عقولھم تبلغه ال حديثا قوما بمحدث أنت ما:  مسعود بن عبدهللا

 ، العوام جميع فھمه في يستوي ال ما أو الكالم كعلم ، العلوم بعض على محمول وھذا" . ورسوله هللا يكذب أن أتحبون يفھمون

 اعلم تعالى وهللا ، منزلته إنسان كل وينزل ، عنه يفھم بما يحدث أن العالم فحكم

 استدل وبھا. حديثا حدثتكم ما تعالى هللا كتاب في آية لوال:  قوله في عنه هللا رضي ھريرة أبو أراد التي ھي اآلية ھذه:  الثانية

 عليه ما على األجرة يستحق ال إذ ، عليه األجرة أخذ دون ، الجملة على العلم وتبيان ، الحق العلم تبليغ وجوب على العلماء

 .ھذا في القول مضى وقد ، اإلسالم على األجرة يستحق ال كما ، فعله

 سئل من وأما. غيره مع أنه عرف إذا التبليغ يلزمه لم يقصده لم وإذا ، عصى العلم كتمان قصد إذا العالم أن:  ھو اآلية وتحقيق

 المبتدع تعليم يجوز ال وكذلك ، يسلم حتى والعلم القرآن الكافر تعليم يجوز ال أنه أما. وللحديث اآلية لھذه التبليغ عليه وجب فقد

 إلى به يتطرق تأويال السلطان وال ، ماله بھا يقطع حجة خصمه على الخصم يعلم وال ، الحق أھل به ليجادل والحجاج الجدال

. ذلك ونحو الواجبات وترك ، المحظورات ارتكاب إلى طريقا ذلك فيجلوا السفھاء في الرخص ينشر وال ، الرعية مكاره

" . فتظلموھا أھلھا غير في تضعوھا وال فتظلموھم أھلھا الحكمة تمنعوا ال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن يروى

 قال وقد. أھله من ليس من الفقه تعليم يريد ،" الخنازير أعناق في الدر تعلقوا ال: " قال أنه وسلم ليهع هللا صلى عنه وروي

 الحديث في ألن ، خالفه والصحيح:  العربي ابن قال. الشھادة في جاء إنما العاص بن وعمرو ھريرة أبي حديث إن:  سحنون

 اعلم وهللا ، يزيله ما عليه يرد حتى اھرالظ على والبقاء ، شھادة عن يقل ولم" علم عن سئل من"

 على دليل وفيه. للجميع الھدى اسم لشمول ، والمستنبط عليه المنصوص يعم} َواْلُھَدى اْلَبيَِّناتِ  ِمنَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

ُنوا َوأَْصلَُحوا َتاُبوا نَ الَِّذي إاِلَّ {:  وقال ، قوله قبول وجب وقد إال البيان عليه يجب ال ألنه ، الواحد بقول العمل وجوب } َوَبيَّ

 .بخبرھم البيان بوقوع فحكم] 160:  البقرة[

 ھذا:  قلنا. الخبر بھم ويتواتر المخبرون ليكثر بالبيان ومأمورا الكتمان عن منھيا منھم واحد كل يكون أن يجوز إنه:  قيل فإن

 يكون فال الكتمان على التواطؤ منھم جاز ومن ، عليه طؤالتوا عليھم يجوز ممن وھم إال الكتمان عن ينھوا لم ألنھم ، غلط

 .اعلم تعالى وهللا ، للعلم موجبا خبرھم
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 ذلك فإن خوف ذلك مع كان إن سيما ال ، كتمه جائز ذلك غير من كان ما أن على دل} َواْلُھَدى اْلَبيَِّناتِ  ِمنَ {:  قال لما:  الرابعة

 أحدھما فأما ، وعاءين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن حفظت:  فقال خاف نحي ذلك ھريرة أبو ترك وقد. الكتمان في آكد

 وھذا:  علماؤنا قال. الطعام مجرى البلعوم:  عبدهللا أبو قال. البخاري أخرجه. البلعوم ھذا قطع بثثته فلو اآلخر وأما ، فبثثته

 المرتدين أعيان على والنص الفتن بأمر يتعلق مما ھو إنما القتل أو الفتنة فيه نفسه على وخاف ھريرة أبو يبثه لم الذي

 اعلم تعالى وهللا ، والھدى بالبينات يتعلق ال مما ھذا ونحو ، والمنافقين

اهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  الخامسة نَّ  ، جنس اسم:  والكتاب. والھدى البينات من أنزل ما إلى ترجع" بيناه" في الكناية} َبيَّ

 .المنزلة الكتب جميع فالمراد

ُ  َيْلَعُنُھمُ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله:  السادسة  َوإِنَّ {:  للّعين قال كما ، لعنتي عليكم:  لھم ويقول ثوابه من ويبعدھم منھم يتبرأ أي} هللاَّ

 .تقدم وقد ، والطرد اإلبعاد اللغة في اللعن وأصل]. 78:  ص[} لَْعَنِتي َعلَْيكَ 

 وھذا:  عطية ابن قال. والمؤمنون المالئكة" بالالعنون" المراد:  والربيع قتادة قال} الالَِّعُنونَ  َوَيْلَعُنُھمُ {:  تعالى قوله:  السابعة

 الكاتمين السوء علماء بذنوب الجدب يصيبھم والبھائم الحشرات ھم:  وعكرمة مجاھد وقال. الكالم مقتضى على جار واضح

 فال األرض لدواب ذلك يكون أن فأما ، والمؤمنون المالئكة" الالعنون: " الق من قول والصواب:  الزجاج قال. فيلعنونھم

 .شيئا ذينك من نجد ولم الزم خبر أو بنص إال حقيقته على يوقف

:  تعالى قوله في:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عازب بن البراء رواه خبر بذلك جاء قد:  قلت

ُ  َيْلَعُنُھمُ {  ليث عن محمد بن عمار أنبأنا الصباح بن محمد عن ماجة ابن أخرجه". األرض دواب: " قال} الالَِّعُنونَ  َوَيْلَعُنُھمُ  هللاَّ

 .حسن إسناد ، البراء عن زاذان عن المنھال أبي عن

} َساِجِدينَ  لِي ُتُھمْ َرأَيْ {:  قال كما ، يعقل من فعل إليھم أسند ألنه:  قيل ؟ يعقل من جمع يعقل ال من جمع كيف:  قيل فإن

:  األعراف[} إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ  َوَتَراُھمْ {:  وقال ،] 21:  فصلت[} َعلَْيَنا َشِھْدُتمْ  لِمَ {:  قال وقد ، ساجدات يقل ولم] 4: يوسف[

 عدا ما تالمخلوقا كل" الالعنون: " عباس وابن عازب بن البراء وقال. تعالى هللا شاء إن وسيأتي ، كثير ومثله ،] 198

 الثقلين إال الكل سمعه فصاح قبره في ضرب إذا الكافر: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذلك ، واإلنس الجن:  الثقلين

 صاحبھا تجد فال تنحدر ثم السماء إلى اللعنة فترتفع صاحبه يلعن الرجل ھو: " والسدي مسعود ابن وقال" . سامع كل ولعنه

 ، تعالى هللا أنزل ما كتموا الذين اليھود على فتقع فتنطلق أھال تجده فال بھا تكلم الذي إلى فترجع ، كلذل أھال فيه قيلت الذي

 ".اليھود من بقي فيمن فكانت عنه اللعنة ارتفعت منھم مات فمن} الالَِّعُنونَ  َوَيْلَعُنُھمُ {:  قوله فھو

ابُ  َوأََنا َعلَْيِھمْ  أَُتوبُ  َفأُولَئِكَ  ُنواَوَبيَّ  َوأَْصلَُحوا َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ { 160:  اآلية ِحيمُ  التَّوَّ ُنوا َوأَْصلَُحوا الرَّ  َعلَْيِھمْ  أَُتوبُ  َفأُولَِئكَ  َوَبيَّ
ابُ  َوأََنا ِحيمُ  التَّوَّ  }الرَّ

 عند التوبة في يكفي وال. بتھملتو المنيبين وأقوالھم ألعمالھم الصالحين التائبين تعالى استثنى} َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ {:  تعالى قوله

 وإن ، شرائعه مظھرا اإلسالم إلى رجع مرتدا كان فإن ، األول خالف الثاني في منه يظھر حتى ، تبت قد:  القائل قول علمائنا
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 األوثان أھل من كان وإن ، عليھا كان التي واألحوال الفساد أھل وجانب ، الصالح العمل منه ظھر المعاصي أھل من كان

. تعالى هللا شاء إن" النساء" في وأحكامھا التوبة بيان وسيأتي. عليه كان ما عكس يظھر وھكذا ، اإلسالم أھل وخالط ھمجانب

ُنوا{ :  قوله في العلماء بعض وقال  هللا صلى محمد نبوة من التوراة في ما يعني" بينوا: " وقيل. وإراقتھا الخمر بكسر أي} َوَبيَّ

 َعلَْيِھمْ  أَُتوبُ  َفأُولَِئكَ {. اعلم تعالى وهللا ، عليه كانوا ما خالف بينوا أي ، بيناه ما على أولى والعموم. اتباعه ووجوب وسلم عليه

ابُ  َوأََنا ِحيمُ  التَّوَّ  .الحمد و تقدم} الرَّ

ِ  لَْعَنةُ  َعلَْيِھمْ  أُولَئِكَ  ُكفَّارٌ  َوُھمْ  َوَماُتوا َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { 161:  اآلية  }أَْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمالئَِكةِ  هللاَّ

 }ُيْنَظُرونَ  ُھمْ  َوال اْلَعَذابُ  َعْنُھمُ  ُيَخفَّفُ  ال فِيَھا َخالِِدينَ { 162:  اآلية

 :  مسائل ثالث فيه

 يجوز ال معينال الكافر إن أشياخي من كثير لي قال:  العربي ابن قال. الحال واو الواو} ُكفَّارٌ  َوُھمْ {:  تعالى قوله:  األولى

 روي ما وأما ، الكفر على الموافاة:  اللعنة إطالق في اآلية ھذه في تعالى هللا شرط وقد ، تعلم ال الموافاة عند حاله ألن لعنه،

 والصحيح:  العربي ابن قال. بمآلھم لعلمه ذلك كان فإنما الكفار من بأعيانھم أقواما لعن أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 بن عمرو إن اللھم: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد ، وقتاله قتله ولجواز حاله لظاھر لعنه ازجو عندي

. مآله واإلسالم والدين اإليمان كان وإن ، فلعنه" . ھجاني ما عدد واھجه فالعنه بشاعر لست أني علم وقد ھجاني العاص

 االبتداء دون الجزاء باب في تعالى هللا إلى الھجو وأضاف. واإلنصاف العدل ليعلم يزد ولم" ھجاني ما عدد: " بقوله وانتصف

 .كبيرا علوا الظالمون يقول عما وتعالى سبحانه ، والخديعة واالستھزاء المكر إليه يضاف كما ، بذلك بالوصف

:  يقول األعرج سمع أنه صينالح بن داود عن مالك رواه لما ، ذلك في خالف فال تعيين غير من جملة الكفار لعن أما:  قلت

 ، بواجب ذلك وليس ، تكن لم أم ذمة لھم كانت وسواء:  علماؤنا قال. رمضان في الكفرة يلعنون وھم إال الناس أدركت ما

 ، الربا وأكلة الخمر كشراب بالمعاصي جاھر من كل وكذلك ، وأھله للدين وعداوتھم الحق لجحدھم ، فعله لمن مباح ولكنه

 لعنه األحاديث في ورد مما ذلك غير إلى ، بالنساء الرجال ومن بالرجال النساء من تشبه ومن

. مجنونا أو ميتا الكافر كان ، كفره قبح وإظھار الكفر على جزاء ھو بل ، الكفر عن له الزجر بطريق الكافر لعن ليس:  الثانية

 .به يتأثر ال فإنه ، الزجر بطريق وال الجزاء يقبطر ال ، منھم مات أو جن من لعن في فائدة ال إنه:  السلف من قوم وقال

 ، كفره على جزاء ذلك فيكون ، قلبه ويتألم ويتضرر بذلك ليتأثر القيامة يوم يلعنونه الناس أن المعنى ھذا على باآلية والمراد

ً  َبْعُضُكمْ  َوَيْلَعنُ  ِبَبْعٍض  َبْعُضُكمْ  َيْكفُرُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  ُثمَّ {:  تعالى قال كما  اآلية أن القول ھذا على ويدل ،] 25:  العنكبوت[} َبْعضا

 روي لما ، اتفاقا يجوز ال المعين العاصي لعن أن العربي ابن وذكر. األمر على ال ، بلعنھم تعالى هللا عن اإلخبار على دالة

 عليه هللا صلى النبي فقال ، هب يؤتى ما أكثر ما ، هللا لعنه:  حضره من بعض فقال ، مرارا خمر بشارب أتي أنه النبي عن

 .صحيح حديث وھذا ، الشفقة يوجب وھذا ، األخوة حرمة له فجعل" أخيكم على الشيطان عون تكونوا ال: " وسلم
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 ال: " السالم عليه قال وإنما:  قال ، المعين العاصي لعن في خالفا العلماء بعض ذكر وقد ، ومسلم البخاري خرجه:  قلت

 لم ومن ، لعنه ينبغي فال تعالى هللا حد عليه أقيم ومن ، عليه الحد إقامة بعد نعيمان حق في" أخيكم على الشيطان عون تكونوا

 دام ما اللعنة عليه تجب من إال يلعن ال وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ، ال أم عين أو سمي سواء جائزة فلعنته الحد عليه يقم

:  وسلم عليه هللا صلى قوله ھذا وبين. عليه تتوجه لعنة فال الحد وطھره وأقلع نھام تاب فإذا ، للعن الموجبة الحالة تلك على

 " .يثرب وال الحد فليجلدھا أحدكم أمة زنت إذا"

 .اعلم تعالى وهللا ، التوبة وقبل الحد أخذ قبل يكون إنما واللعن التثريب أن على صحته مع الحديث ھذا فدل

 السارق هللا لعن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي لما ، إجماعا فيجوز طلقام العاصي لعن وأما:  العربي ابن قال

 " .يده فتقطع البيضة يسرق

 ، دواإلبعا الطرد:  اللعن وأصل رحمته من إبعادھم أي} أَْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمالِئَكةِ  هللاَِّ  لَْعَنةُ  َعلَْيِھمْ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

:  وتأويلھا. بالرفع" أجمعون والناس والمالئكة" البصري الحسن وقرأ. العذاب هللا ومن ، الطرد العباد من فاللعنة. تقدم وقد

 ألن ، وخالد وعمرو زيد قيام كرھت:  تقول كما ، أجمعون الناس ويلعنھم المالئكة ويلعنھم هللا يلعنھم أن جزاؤھم أولئك

 .للمصاحف مخالفة ھذه الحسن وقراءة .زيد قام أن كرھت:  المعنى

 يطلق الناس أكثر من اللعنة أن:  أحدھا ، أجوبة ثالثة ھذا عن قيل ، يلعنونھم ال قومھم ألن الناس جميع يلعنھم ليس:  قيل فإن

 لعن فقد الظالم الكافر لعن وإذا ، الظالم يلعن أحد كل:  السدي قال:  الثاني. األقل على األكثر لحكم تغليبا الناس لعنة عليھا

 َيْكفُرُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  ُثمَّ {:  تعالى قال كما ، الناس جميع مع قومھم يلعنھم القيامة يوم به المراد:  العالية أبو قال:  الثالث. نفسه

ً  َبْعُضُكمْ  َوَيْلَعنُ  ِبَبْعٍض  َبْعُضُكمْ  . جزائھا في أي ، اللعنة في عنيي} فِيَھا َخالِِدينَ {:  وعز جل قال ثم] 25:  العنكبوت[} َبْعضا

 نصب" خالدين"و. األوقات من وقتا العذاب عن يؤخرون ال أي} ُيْنَظُرونَ  ُھمْ  َوال{ عليھم مؤبدة أنھا اللعنة في خلودھم:  وقيل

 .اللعنة استقرار معنى فيھا ألن" عليھم: " قوله من الظرف فيه والعامل ،" عليھم" في والميم الھاء من الحال على

ْحَمنُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َواِحدٌ  إِلَهٌ  َوإِلَُھُكمْ { 163:  يةاآل ِحيمُ  الرَّ  }الرَّ

 :  مسألتان فيه

 أمر كتمانه يجوز وال إظھاره يجب ما أول أن بين الحق كتمان من تعالى حذر لما} َواِحدٌ  إِلَهٌ  َوإِلَُھُكمْ {:  تعالى قوله:  األولى

 ال فاعل من له بد ال أنه ليعلم ، الصنع عجائب في الفكر وھو ، النظر طريق وعلم ، البرھان بذكر ذلك ووصل ، التوحيد

 سورة تعالى هللا فأنزل ، ربك لنا انسب محمد يا:  قريش كفار قالت:  عنھما هللا رضي عباس ابن قال. شيء يشبھه

 .دواح أنه هللا فبين ، صنما وستون ثالثمائة للمشركين وكان. اآلية وھذه" اإلخالص"

 رحمه الشبلي عن وحكي. هللا إال معبود ال ومعناه ، إيمان وآخرھا كفر أولھا. وإثبات نفي} ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{:  تعالى قوله:  الثانية

 .اإلقرار كلمة إلى أصل وال الجحود كلمة في آخذ أن أخشى فقال ذلك عن فسئل ، إله ال:  يقول وال ، هللا:  يقول كان أنه هللا
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 ووعد ، وكرره وإثباتا نفيا كتابه في المعنى ھذا ذكر اسمه جل هللا فإن ، حقيقة لھا ليست التي ، الدقيقة علومھم من وھذا:  قلت

 عليه هللا صلى وقال. وغيرھم ومسلم والبخاري الموطأ خرجه ، وسلم عليه هللا صلى نبيه لسان على لقائله الجزيل بالثواب

 ومات إله ال:  قال فلو ، اللسان ال القلب والمقصود. مسلم خرجه" الجنة دخل هللا إال هإل ال كالمه آخر كان من: "  وسلم

 ، الواحد اسمه معنى على أتينا وقد. السنة أھل باتفاق الجنة أھل من لكان الصفات من له يجب وما الوحدانية وضميره ومعتقده

 . والحمد". الحسنى هللا ءأسما شرح في األسنى الكتاب" في الرحيم والرحمن ھو إال إله وال

َماَواتِ  َخْلقِ  فِي إِنَّ { 164:  اآلية َھارِ  اللَّْيلِ  َواْختاِلفِ  َواألَْرِض  السَّ  أَْنَزلَ  َوَما النَّاسَ  َيْنَفعُ  بَِما اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري الَّتِي َواْلفُْلكِ  َوالنَّ
 ُ َماءِ  ِمنَ  هللاَّ َياحِ  َوَتْصِريفِ  َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوَبثَّ  َمْوتَِھا َبْعدَ  األَْرضَ  بِهِ  َفأَْحَيا َماءٍ  ِمنْ  السَّ َحابِ  الرِّ رِ  َوالسَّ َماءِ  َبْينَ  اْلُمَسخَّ  السَّ

 }َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آَلياتٍ  َواألَْرِض 

 :  مسائل أربع فيه

 َخْلقِ  فِي إِنَّ { فنزلت ، واحد إله الناس يسع كيف:  قريش كفار قالت} َواِحدٌ  إِلَهٌ  َوإِلَُھُكمْ { نزلت لما:  عطاء قال:  األولى

َماَواتِ   ؟ ذلك على دليل من ھل قالوا} َواِحدٌ  إِلَهٌ  َوإِلَُھُكمْ { نزلت لما:  قال الضحى أبي عن أبيه عن سفيان ورواه. } َواألَْرِض  السَّ

َماَواتِ  َخْلقِ  فِي إِنَّ { تعالى هللا فأنزل  ال العجيب والبناء العالم ھذا وأن ، التوحيد دليل لھم فبين آية طلبوا فكأنھم} َواألَْرِض  السَّ

 كلھا ألنھا األرض ووحد. األخرى جنس غير جنس من سماء كل مختلفة أجناس ألنھا السموات وجمع. وصانع بان من له بد

 .اعلم تعالى وهللا ، تراب

 فتحدي نبي جاء ولو. العادة وخرق القدرة على ذلك لود ، فوقھا من عالئق وال تحتھا من عمد بغير ارتفاعھا:  السموات فآية

 شارقة الزاھرة والكواكب السائرة والنجوم والقمر الشمس من فيھا ما ثم. معجزا كان عالقة دون الھواء في جبل بوقوف

 .ثانية آية وممحوة نيرة وغاربة

 .ووعرھا وسھلھا وشجرھا ومعادنھا وأنھارھا بحارھا:  األرض وآية

 في اختالفھما:  وقيل. يعلم ال حيث من اآلخر وإدبار أحدھما بإقبال اختالفھما:  قيل} َوالنََّھارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتالفِ {:  تعالى قوله

 وليال ليالي أيضا ويجمع. ونخل ونخلة وتمر تمرة مثل ، ليلة جمع والليل. والقصر والطول والظلمة النور من األوصاف

. ليالة جمع القياس في ليالي وكأن ، ومذاكر وذكر وحوائج وحاجة ومشابه كشبه ، وعالجم قياس عن شذ مما وھو ، بمعنى

 :  قال الشعر في ذلك استعملوا وقد

 ليالة وكل يوم كل في

 :  آخر وقال

 رآه إذ راء كل يقول حتى...  لياله وكل ما يوم كل في

 أشقاه ما جمل من ويحه يا
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 يحيى بن أحمد قال. وأنھرة نھر يجمع والنھار أعرفه وال ، ليال يسمى يرالط بعض إن ويقال:  المجمل في فارس ابن قال

 يقع ، الضياء كقولك ، المصدر بمعنى ألنه يجمع لم مفرد اسم النھار وقيل ، للنھار الجمع جمع وھو ُنُھر جمع َنَھر:  ثعلب

 :  الشاعر قال ، أكثر واألول. والكثير القليل على

 بالنھر وثريد ليل ثريد...  بالضمر ھلكنا الثريدان لوال

 طلوع بين ما ضياء:  والنھار. النھر على يجمع النھار إن:  ويقال. وأنھار نھر والجمع ، معروف النھار:  فارس ابن قال

 النھار أول:  شميل بن النضر قال. الحبارى فرخ النھار إن ويقال. نھار صاحب:  نھر ورجل. الشمس غروب إلى الفجر

 أبي بن أمية بقول استشھد ، الشمس طلوع العرب عند أوله:  ثعلب وقال. النھار من ذلك قبل ما يعد وال ، الشمس طلوع

 :  الصلت

 يتورد لونھا يصبح حمراء...  ليلة آخر كل تطلع والشمس

 :  زيد بن عدي قول وأنشد

 فصال قد الليل وبين النھار بين...  به خفاء ال مصرا الشمس وجاعل

 :  الكسائي وأنشد

 فسلمي عليك تسليمي أمارة...  فإنھا النھار شمس طلعت اإذ

 ، محضا ليال جعله قسما:  أقسام ثالثة الزمن األنباري ابن وقسم. الشمس ذرور النھار أول:  األنواء كتاب في الزجاج قال

 جعله اوقسم. غروبھا إلى الشمس طلوع من وھو ، محضا نھارا جعله وقسما. الفجر طلوع إلى الشمس غروب من وھو

 .النھار ضوء ومبادئ الليل ظلمة لبقايا ، الشمس طلوع إلى الفجر طلوع بين ما وھو ، والليل النھار بين مشتركا

 في ثبت ما عليه يدل ، المجمل في فارس ابن رواه كما ، الشمس غروب إلى الفجر طلوع من النھار أن والصحيح:  قلت

] 187:  البقرة[} اْلَفْجرِ  ِمنَ  األَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  اأْلَْبَيضُ  اْلَخْيطُ  لَُكمُ  َيَتَبيَّنَ  تَّىحَ { نزلت لما:  قال حاتم بن عدي عن مسلم صحيح

 فقال. النھار من الليل بھما أعرف ، أسود وعقاال أبيض عقاال:  عقالين وسادتي تحت أجعل إني ، هللا رسول يا:  عدي له قال

 من النھار أن يقضي الحديث فھذا" . النھار وبياض الليل سواد ھو إنما لعريض دكوسا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 فكلمه نھارا فالنا يكلم أال حلف فمن. األحكام ترتبط وبه ، األيمان في الفقه مقتضى وھو ، الشمس غروب إلى الفجر طلوع

 من وأخذه اللغة ظاھر على وأما. لحكموا ذلك في الفيصل ھو النبي وقول. يحنث ال األول وعلى ، حنث الشمس طلوع قبل

 :  قال كما ، النھار وقت اتسع إذا اإلسفار وقت من فھو السنة

 وراءھا ما دونھا من قائم يرى...  فتقھا فأنھرت كفي بھا ملكت

 .تعالى هللا شاء إن الصيام آي في وسيأتي. النسائي خرجه ، القول ھذا على يدل ما حذيفة عن جاء وقد
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 وليست. ويؤنث ويذكر ، واحد بلفظ وجمعه وإفراده ، السفن:  الفلك} اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري الَِّتي َواْلفُْلكِ {:  تعالى لهقو:  الثالثة

. فلكان:  قولھم في التثنية توسط ذلك على يدل ، آخر بناء الجمع بنى كأنه بل ، الجمع في بأعيانھا تلك المفرد في الحركات

} اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري الَِّتي َواْلفُْلكِ {:  وقال ، مذكرا به فجاء] 41:  يس[} اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ  فِي{:  عالىت قال ، مذكر المفرد والفلك

 بھا يذھب فكأنه ، فجمع] 22:  يونس[} َطيَِّبةٍ  بِِريحٍ  ِبِھمْ  َوَجَرْينَ  اْلفُْلكِ  فِي ُكْنُتمْ  إَِذا َحتَّى{:  وقال ، وجمعا واحدا ويحتمل. فأنث

 من وأصله ، وخشب وخشب ، وأسد أسد مثل ، فلك واحده:  وقيل. فيؤنث السفينة وإلى ، فيذكر المركب إلى واحدة كانت ذاإ

 فلكا السفينة وسميت. المغزل فلكة ومنه ، ثديھا استدار الجارية وفلكت. النجوم عليه تدور التي السماء فلك:  ومنه ، الدوران

 .دور أسھل بالماء تدور ألنھا

 السالم عليه نوح عملھا من وأول. ثقلھا مع فوقه ووقوفھا الماء وجه على تجري حتى إياھا هللاّ  تسخير:  الفلك في اآلية هووج

. جبريل أراه بما العالمين في وراثة السالم عليه نوح فعملھا ، الطائر جؤجؤ على اصنعھا:  جبريل له وقال ، تعالى أخبر كما

 .العربي ابن قاله ، أعالھا في الھواء نظير أسفلھا يف والماء مقلوب طائر فالسفينة

 السنة ومن. والجھاد كالحج ، عبادة أو كان لتجارة مطلقا البحر ركوب جواز على دليل مثلھا كان وما اآلية ھذه:  الرابعة

 معنا ونحمل البحر بنرك إنا ، هللاّ  رسول يا:  فقال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول إلى رجل جاء:  قال ھريرة أبي حديث

 عنه أنس حديث روى. وغيره مالك:  األئمة أخرجھما ، حرام أم قصة في مالك بن أنس وحديث. الحديث. الماء من القليل

 ، حرام أم عن أنس عن إسحاق عن مالك عن عمر بن بشر ورواه ، أنس عن طلحة أبي بن عبدهللا بن إسحاق عن جماعة

 في البحر ركوب على واضح دليل ففيه ، بشار بن محمد بندار به عنه حدث ھكذا. أنس دمسن من ال حرام أم مسند من جعله

 وعمر الخطاب بن عمر عن وروي. وأوجب أولى المفترض للحج فركوبه للجھاد ركوبه جاز وإذا ، والنساء للرجال الجھاد

 عنه لنھى يجوز ال أو يكره ركوبه كان ولو ، القول ھذا يرد والسنة والقرآن. ركوبه من المنع عنھما هللاّ  رضي عبدالعزيز بن

 وقد. المفزع وإليھا الغرض في نص مثلھا كان وما اآلية وھذه. البحر نركب إنا:  له قالوا الذين وسلم عليه هللاّ  صلى النبي

 ، منھا رواالستكثا الدنيا طلب في بالمھج التغرير وترك االحتياط على محمول ذلك بأن ذلك في العمرين عن روي ما تؤول

 وجعل األرض وسط البحر ضرب تعالى هللاّ  أن المعنى جھة من ركوبه جواز على يدل ومما. فال الفرائض أداء في وأما

 ابن قاله ، بالفلك سبيله هللاّ  فسھل ، لھا البحر بشق إال جلبھا إلى يوصل فال الجھتين بين المنافع وقسم ، العدوتين في الخلق

 قوله، يرد والسنة والقرآن. أكره لذلك للجھاد وھو ، البحر في للحج الركوب للمرأة يكره مالك كان دوق:  عمر أبو قال. العربي

 على يقدرن ال النساء وأن ، صغار بالحجاز السفن ألن مالك ذلك كره إنما:  قال البصرة أھل من أصحابنا بعض أن إال

 مالك كره فلذلك ، ممكنا البر على مكة إلى المدينة من الطريق وكان ، فيھا الناس وتزاحم لضيقھا فيھا الخالء عند االستتار

 من سبيال إليه استطاع من كل على الحج أن واألصل:  قال. بأس بذلك فليس البصرة أھل سفن نحو الكبار السفن وأما. ذلك

 الكتاب فدل:  قلت بر من بحرا يخص ولم ، األمن الطريق من األغلب كان إذا ، رجاال أو كانوا نساء ، البالغين األحرار

 البحر ركوب في الناس أن إال. األسوة وفيھا الحجة فھي ، والتجارة العبادة:  جميعا للمعنيين ركوبه إباحة على والمعنى والسنة

 يقدر لم ومن ، الميد المفرط كالمائد ، به ويضعف عليه يشق وآخر ، يشق وال ذلك عليه يسھل راكب فرب ، أحوالھم تختلف
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 أھل بين خالف وال.منه ويمنع عليه يحرم والثاني ، جائز له ذلك فاألول ، الفرائض من ونحوھا الصالة فرض أداء على معه

 :  ھي العلم

 عدم فيه األغلب الذي الزمن في وال ارتجاجه حين في الوجوه من بوجه ألحد ركوبه يجز لم أرتج إذا البحر أن:  الخامسة

 حاصر ال وينجون السالمة حال يركبونه الذين فإن ، األغلب فيه السالمة تكون زمن في ركوبه عندھم يجوز وإنما ، السالمة

 .محصورون فيه يھلكون والذين ، لھم

 وبركوب. أحوالھم بھا تصلح التي المآرب وسائر التجارات من ينفعھم بالذي أي} النَّاسَ  َيْنَفعُ  ِبَما{:  تعالى قوله:  السادسة

:  كتابكم في يقول تعالى هللاّ  إن:  الدين في طعن من بعض قال وقد. أيضا المتاع إليه يحمل من تفعوين ، األرباح تكتسب البحر

ْطَنا َما{  في له فقيل ؟ ذلك وغير والفلفل الملح من للطعام المصلحة التوابل ذكر فأين] 38:  األنعام[} َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  فِي َفرَّ

 }النَّاسَ  َيْنَفعُ  بَِما{:  قوله

ُ  أَْنَزلَ  َوَما{:  تعالى قوله:  لسابعةا َماءِ  ِمنَ  هللاَّ  العالم إنعاش بھا التي األمطار بھا يعني} َمْوِتَھا َبْعدَ  األَْرضَ  بِهِ  َفأَْحَيا َماءٍ  ِمنْ  السَّ

} األَْرِض  فِي اهُ َفأَْسَكنَّ {:  تعالى قال كما ، نزوله وقت غير في لالنتفاع عدة المخزون منه وجعل ، واألرزاق النبات وإخراج

 ].18:  المؤمنون[

 الحيوان تجمع ودابة] 4:  القارعة[} اْلَمْبُثوثِ  َكاْلَفَراشِ { ومنه ، ونشر فرق أي} َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوَبثَّ {:  تعالى قوله:  الثامنة

  ، مردود وھو ، الطير الناس بعض أخرج وقد ، كله

 قال ، حاالته بعض في رجليه على يدب الطير فإن] 6:  ھود[} ِرْزقَُھا هللاَِّ  َعلَى إاِلَّ  األَْرِض  فِي ةٍ َدابَّ  ِمنْ  َوَما{:  تعالى هللاّ  قال

 :  األعشى

 منھل كل في البطحاء قطا دبيب

 :  عبدة بن علقمة وقال

 دبيب لطيرھن صواعقھا

َياحِ  َوَتْصِريفِ {:  تعالى قوله:  التاسعة  ولينة ، وباردة وحارة ، وھالكا ونصرا وصرا ، ملقحةو عقيما إرسالھا:  تصريفھا} الرِّ

:  وقيل. ريحين مھبي بين تأتي التي وھي ، ونكباء ، وصبا ودبورا ، وشماال جنوبا إرسالھا تصريفھا:  وقيل. وعاصفة

 وال القالع ربكب اعتبار وال ، بھما يضر ما عنھما ويصرف ، كذلك والصغار ، تحملھا ما بقدر الكبار السفن تأتي أن تصريفھا

. غالبا بالروح تأتي ألنھا به سميت ريح جمع والرياح. وأغرقت القالع لصدمت واحدا جسدا جاءت لو الريح فإن ، صغرھا

 وتأتي بالرحمة تأتي هللاّ  روح من الريح: " يقول وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول سمعت قال ھريرة أبي عن داود أبو روى

ّ  واستعيذوا خيرھا هللاّ  واسألوا تسبوھا فال رأيتموھا فإذا بالعذاب  أبو حدثنا سننه في ماجة ابن أيضا وأخرجه" . شرھا من با

 هللاّ  رسول قال قال ھريرة أبي عن الزرقي ثابت حدثنا الزھري عن األوزاعي عن سعيد بن يحيى حدثنا شيبة أبي بن بكر
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ّ  وتعوذوا خيرھا من هللاّ  سلوا ولكن والعذاب بالرحمة تأتي هللا روح من فإنھا الريح تسبوا ال: " وسلم عليه هللاّ  صلى  من با

 تعالى هللاّ  أن:  المعنى" . الرحمن نفس من فإنھا الريح تسبوا ال: "  قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن وروي" . شرھا

 مسلم صحيح وفي. كذلك جعلھا تعالى هللاّ  أن:  والمعنى. الفعل طريق من واإلضافة ، والترويح والتنفيس التفريج فيھا جعل

 الخبر في جاء ما معنى وھذا" . بالدبور عاد وأھلكت بالصبا نصرت: " قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عباس ابن عن

ً  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{ :  تعالى فقال ، األحزاب يوم بالريح وسلم عليه هللاّ  صلى نبيه عن فرج وتعالى سبحانه هللاّ  أن  لَمْ  َوُجُنوداً  ِريحا

 أبي حديث من مسلم صحيح وفي. عنه فرج أي ، الدنيا كرب من كربة فالن عن هللاّ  نفس:  ويقال]. 9:  األحزاب[} َتَرْوَھا

. عنه فرج أي" . القيامة يوم كرب من كربة عنه هللاّ  نفس الدنيا كرب من كربة مسلم عن نفس من: " عنه هللاّ  رضي ھريرة

 :  الشاعر قالو

 ھموھما تجلت مھموم كبد على...  تنسمت ما إذا ريح الصبا كأن

 ألنھا ، أرياح:  يقال وال ، أرواح القلة جمع في قيل ولھذا ، روح الريح وأصل. الريح ھبوب أول النسيم:  األعرابي ابن قال

 ".األرواح وتصريف" حفصة مصحف وفي. معھا الياء تناسب وطلب الكثرة جھة من رياح:  قيل وإنما ، الواو ذوات من

َياحِ  َوَتْصِريفِ {:  تعالى قوله:  العاشرة  وإبراھيم والكھف األعراف في وكذا ، اإلفراد على" الريح" والكسائي حمزة قرأ} الرِّ

 وفاطر موالرو والنمل األعراف في كثير ابن ووافقھما 0 ذلك في بينھما خالف ال ، والجاثية والشورى وفاطر والروم والنمل

َياحَ { حمزة وأفرد. والشورى َياحَ  أَْرَسلَ  الَِّذي َوُھوَ { كثير ابن وأفرد]. 22:  الحجر[} لََواقِحَ  الرِّ  الفرقان في] 48:  الفرقان[} الرِّ

 فيما السبعة يختلف ولم ، نافع سوى بالجمع يقرأھما فلم والشورى إبراھيم في الذي سوى جميعھا في بالجمع الباقون وقرأ

ُ { الثاني ھو الروم في ذكرناه والذي. المواضع ھذه سوى َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي هللاَّ َياحَ { في بينھم خالف وال]. 48:  الروم[} الرِّ  الرَّ

 َتھِوي{ سوى ، القرآن جميع في والم ألف فيھا كان إذا الرياح يجمع القعقاع بن يزيد جعفر أبو وكان]. 46:  الروم[} ُمَبشِّراتٍ 

يحَ {  و] 31:  الحج[} يحُ الرَّ  ِبه  للجنس اسم فألنه الريح وحد فمن. أفرد والم ألف فيه يكن لم فإن] 41:  الذاريات[} الَعقِيم الرَّ

 فعل فإنه العذاب مع ووحد الرحمة مع جمع ومن. الرياح منھا تھب التي الجھات فالختالف جمع ومن. والكثير القليل على يدل

 مع مفردة الرحمة مع مجموعة القرآن في فجاءت" العقيم والريح" مبشرات الرياح: " نحو ، آنالقر في باألغلب اعتبارا ذلك

 يقول كان وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن وروي]. 22:  يونس[} َطيَِّبةٍ  بِِريحٍ  ِبِھمْ  َوَجَرْينَ {:  قوله في يونس في إال ، العذاب

 وريح ، واحد جسم كأنھا األجزاء ملتئمة شديدة العذاب ريح ألن وذلك". ريحا علھاتج وال رياحا اجعلھا اللھم: " الريح ھبت إذا

 ثم متصلة واحدة ريح ھي إنما السفن إجراء ريح ألن ،" يونس" في الفلك مع فأفردت. رياح ھي فلذلك متقطعة لينة الرحمة

 .العذاب ريح وبين بينھا االشتراك فزال بالطيب وصفت

 سمت إلى ذاھبة القبلة تجاه من الھواء حركة بدت فإذا. ويضعف يشتد وقد ، الھواء تحرك الريح:  ماءالعل قال:  عشرة الحادية

:  الريح لتلك قيل القبلة تجاه إلى ذاھبة وكانت القبلة وراء من الھواء حركة بدت وإذا". الصبا: " الريح لتلك قيل القبلة

 يسار عن الھواء حركة بدت وإذا". الجنوب ريح: " لھا قيل يسارھا إلى ةذاھب القبلة يمين عن الھواء حركة بدت وإذا". الدبور"

 فالصبا ، طبعھا بحسب منفعتھا فتكون ، طبع الرياح ھذه من واحدة ولكل". الشمال ريح: " لھا قيل يمينھا إلى ذاھبة القبلة
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 فصول طبائع كاختالف طباعھا ختالفوا. يابسة باردة والشمال ، رطبة حارة والجنوب ، رطبة باردة والدبور ، يابسة حارة

 الفصول أول ھو الذي الربيع فجعل ، الھواء أحوال تغيير إلى مرجعھا فصول أربعة للزمان وضع تعالى هللاّ  أن وذلك. السنة

 غرس في الناس ويأخذ ، نباتھا وتظھر زھرتھا األرض وتخرج ، المياه فيه فتنزل والنمو النشء فيه ورتب ، رطبا حارا

 في للربيع مشاكل ھو الذي الصيف تاله الربيع انقضى فإذا. األلبان وتكثر الحيوانات فيه وتتوالد ، الزرع من وكثير راألشجا

 الثمار فيه فتنضج ، يابس حار الصيف في الھواء ألن ، الرطوبة وھي األخرى في له ومباين ، الحرارة وھي طبيعتيه إحدى

 وھي طبيعتيه إحدى في للصيف مشاكل ھو الذي الخريف تبعه الصيف انقضى إذاف. الربيع في المزروعة الحبوب فيه وتيبس

 وتجف وتيبس الثمار صالح فيه فيتناھى ، يابس بارد الخريف في الھواء ألن ، الحرارة وھي األخرى في له ومباين ، اليبس

 وھو الشتاء تاله الخريف انقضى افإذ. األشجار جمعھا من وتفرغ األعناب وتحصد الثمار فتقطف ، االدخار حال إلى فتصير

 فتكثر ، رطب بارد الشتاء في الھواء ألن ، اليبس وھو األخرى في له ومباين ، البرودة وھي طبيعتيه إحدى في للخريف مالئم

 فإذا ، الربيع حرارة إليھا وتعالى تبارك هللاّ  يعيد أن إال تتحرك فال ، المستريح كالجسد األرض وتھمد والثلوج األمطار

 أن إال ، ذكرناه ما سوى كثيرة رياح تھب وقد. وتعالى سبحانه هللاّ  بإذن والنمو النشء ذلك عند كان الرطوبة مع اجتمعت

 ".النكباء" وتسمى مكانھا إلى أقرب ھبوبھا في تكون التي الريح حكم فحكمھا ريحين بين تھب ريح فكل. األربع ھذه األصول

َحابِ َوال{:  تعالى قوله:  عشرة الثانية رِ  سَّ َماءِ  َبْينَ  اْلُمَسخَّ  وسحبت 0 الھواء في النسحابه سحابا السحاب سمي} َواألَْرِض  السَّ

 مكان من بعثه وتسخيره ، المذلل:  والمسخر. والشرب األكل شدة:  والسحب. اجترأ:  فالن على فالن وتسحب. سحبا ذيلي

 روى ، وبعذاب بماء يكون وقد. أظھر واألول ، عالئق وال عمد غير من واألرض السماء بين ثبوته تسخيره:  وقيل. آخر إلى

 في صوتا فسمع األرض من بفالة رجل بينما: "  قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عنه هللاّ  رضي ھريرة أبي عن مسلم

 فتتبع كله الماء لكذ استوعبت قد الشراج تلك من شرجة فإذا حرة في ماءه فأفرغ السحاب ذلك فتنحى فالن حديقة اسق سحابة

 له فقال السحابة في سمع الذي لالسم فالن قال اسمك ما عبدهللا يا له فقال بمسحاته الماء يحول حديقته في قائم رجل فإذا الماء

 تصنع فما السمك فالن حديقة اسق يقول ماؤه ھذا الذي السحاب في صوتا سمعت إني فقال اسمي عن تسألني لم عبدهللا يا

 رواية وفي" . ثلثه فيھا وأرد ثلثا وعيالي أنا وآكل بثلثه فأتصدق منھا يخرج ما إلى أنظر فإني ھذا قلت إذ ماأ قال فيھا؟

ُ {:  التنزيل وفي" . السبيل وابن والسائلين المساكين في ثلثه وأجعل" َياحَ  أَْرَسلَ  الَِّذي َوهللاَّ ً  َفُتثِيرُ  الرِّ } َميِّتٍ  َبلَدٍ  إِلَى َفُسْقَناهُ  َسَحابا

ً  أََقلَّتْ  إَِذا َحتَّى{:  وقال ،] 9:  فاطر[  ماجة ابن وخرج. كثير التنزيل في وھو] 57:  األعراف[} َميِّتٍ  لَِبلَدٍ  ُسْقَناهُ  ِثَقاالً  َسَحابا

 حتى صالة في كان وإن فيه ھو ما ترك اآلفاق من أفق من مقبال سحابا رأى إذا كان وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن عائشة عن

 ولم هللاّ  كشفه وإن ، ثالثا أو مرتين" نافعا سيبا اللھم: "  قال أمطر فإن" به أرسل ما شر من بك نعوذ إنا اللھم: " فيقول ستقبلهي

 عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول كان:  قالت وسلم عليه هللاّ  صلى النبي زوج عائشة عن بمعناه مسلم أخرجه. ذلك على هللاّ  حمد يمطر

 فسألته:  عائشة قالت. ذلك عنه وذھب به سر مطرت فإذا ، وأدبر وأقبل وجھه في ذلك عرف والغيم الريح ميو كان إذا وسلم

 كما عائشة يا لعله: " فقال رواية في". رحمة: " المطر رأى إذا ويقول" . أمتي على سلط عذابا يكون أن خشيت إني: " فقال

ا{ عاد قوم قال ً  َرأَْوهُ  َفلَمَّ  على تدل واآلي األحاديث فھذه]. 24:  األحقاف[} ُمْمِطُرَنا َعاِرضٌ  َھَذا َقالُوا أَْوِدَيِتِھمْ  لَ ُمْسَتْقبِ  َعاِرضا

 كونھا بالثبوت أريد فإن ، االنتقال عدم على يدل الثبوت فإن. أعلم تعالى وهللاّ  ، ثبوتھا ليس تسخيرھا وأن األول القول صحة

 ، القدرة في اعظم وذلك ، محمولة مسخرة ذلك مع وھي" بين" لقوله ، يحفصح األرض في وال السماء في ليست الھواء في
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ْيرِ  إَِلى َيَرْوا أَلَمْ {:  تعالى هللاّ  قال ، الھواء في كالطير َراتٍ  الطَّ َماءِ  َجوِّ  فِي ُمَسخَّ ُ  إاِلَّ  ُيْمِسُكُھنَّ  َما السَّ :  وقال] 79:  النحل[} هللاَّ

ْيرِ  إِلَى َيَرْوا أََولَمْ { ْحَمنُ  إاِلَّ  ُيْمِسُكُھنَّ  َما َوَيْقِبْضنَ  َصافَّاتٍ  َفْوَقُھمْ  الطَّ  ].19:  الملك[} الرَّ

 من عليه يقع ما ألفسد السماء من الماء ينزل حين السحاب لوال ، المطر غربال السحاب:  األحبار كعب قال:  عشرة الثالثة

 ابن رأيت:  قال الجھني خبيب بن عبدهللا بن معاذ عن علي بن أحمد بكر أبو الخطيب ذكره. عباس ابن عنه رواه ، األرض

 كعب سمعت ھل:  عباس ابن فسأله عباس ابن على فسلم كعب امرأة ابن تبيع به فمر ، سلمة بني في وأنا بغلة على مر عباس

 ما ألفسد السماء نم الماء ينزل حين السحاب لوال ، المطر غربال السحاب:  قال ، نعم:  قال ؟ شيئا السحاب في يقول األحبار

:  يقول سمعته ، نعم قال ؟ غيره قابال عاما وتنبت ، نباتا العام تنبت األرض في يقول كعبا سمعت:  قال. األرض من عليه يقع

 كعب من ذلك سمعت وقد:  عباس ابن قال. السماء من ينزل البذر إن

 إلَهٌ  وإلُھُكمْ {:  قوله عقيب األمور ھذه ذكر ولذلك ، وقدرته وحدانيته على تدل دالالت أي} آلياتٍ {:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة

 هللا صلى النبي عن وروي. بخلقه ورأفته رحمته وذكر ، سبحانه وحدانيته من قبلھا ذكره عما الخبر صدق على ليدل} َواِحدٌ 

 .يعتبرھا ولم فيھا يتفكر لم أي" بھا فمج اآلية ھذه قرأ لمن ويل: " قال أنه وسلم عليه

 وھي أحدثتھا تكون أن من تخل لم أنفسھا أحدثت لو ألنھا ، محال ھذا:  له قيل. أنفسھا أحدثت أنھا أنكرت فما:  قيل نفإ

 ليس وما ، مريد قادر عالم حي من إال يتأتى ال اإلحداث ألن ، محاال كان معدومة وھي أحدثتھا فإن ، معدومة ھي أو موجودة

 يحدث أن لجاز قالوه ما جاز فلو وأيضا. أنفسھا إحداث عن يغني فوجودھا موجودة كانت وإن ، بذلك وصفه يصح ال بموجود

 على وحدانيته في بھا يقتصر لم تعالى هللاّ  أن ثم. محال المحال إلى أدى وما ، محال وذلك ، والنسج النجارة وكذلك نفسه البناء

 فِي َماَذا اْنُظُروا قُلِ {:  وسلم عليه هللاّ  صلى لنبيه لفقا ، القرآن من آي في واالعتبار بالنظر ذلك قرن حتى األخبار مجرد

َماَواتِ  :  وقال ،} ُيْؤِمُنونَ  ال َقْومٍ  َعنْ  َوالنُُّذرُ  اآْلياتُ  ُتْغِني َوَما{:  تعالى لقوله ، للكفار والخطاب] 101:  يونس[} َواألَْرِض  السَّ

َماَواتِ  َملَُكوتِ  فِي َيْنُظُروا أََولَمْ { } ُتْبِصُرونَ  أََفال أَْنفُِسُكمْ  َوفِي{:  وقال. اآليات بالملكوت يعني] 185:  األعراف[} ِض َواألَرْ  السَّ

 أنھا على والتغييرات للحوادث محال بكونھا يستدلوا حتى وتدبر تفكر نظر ذلك في ينظروا لم أو:  يقول]. 21:  الذاريات[

 لم لو ألنه ، متكلم بصير سميع مريد قدير عالم حكيم لصانعا ذلك وأن ، يصنعه صانع عن يستغني ال المحدث وأن ، محدثات

:  المؤمنون[} ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ {:  تعالى وقال. محال وذلك منه أكمل اإلنسان لكان الصفات بھذه يكن

. } ُتْبَعُثونَ { قوله إلى] 13:  المؤمنون[} َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي ُنْطَفةً { وذريته نسله جعلنا أي} َجَعْلَناهُ  ُثمَّ { ، السالم عليه آدم يعني] 12

 ثم علقة ثم نطفة كان. مصرفة شتى أحوال وعلى مدبرة رآھا نفسه في العقل من له جعل بما التنبيه بھذا تفكر إذا فاإلنسان

 الحال في لنفسه يحدث أن على يقدر ال ألنه ، الكمال حال إلى النقص حال من نفسه ينقل لم أنه فيعلم ، وعظما لحما ثم مضغة

 أنه على ذلك فيدله ، جارحة جوارحه في يزيد أن يمكنه وال ، األعضاء من عضوا أشده وبلوغ عقله كمال ھي التي األفضل

 الشباب حال من نفسه ينقل لم وھو شيخا ثم كھال ثم شابا نفسه يرى وقد. أعجز ذلك فعل عن ضعفه وأوان نقصه حال في

 بذلك فيعلم ، الشباب قوة ويراجع المشيب حال يزايل أن وسعه في وال لنفسه اختاره وال ، والھرم الشيخوخة حال إلى القوةو

 بال أحواله تتبدل لم ذلك ولوال ، حال إلى حال من نقله وناقال صنعه صانعا له وأن ، بنفسه األفعال تلك فعل الذي ھو ليس أنه

 ولذلك ، اإلنسان بدن ھو الذي ، الصغير العالم في نظير له الكبير العالم في شيء كل إن:  كماءالح بعض وقال. مدبر وال ناقل



123 

 

 فحواس]. 21:  الذاريات[} ُتْبِصُرونَ  أََفال أَْنفُِسُكمْ  َوفِي{:  وقال] 4:  التين[} َتْقِويمٍ  أَْحَسنِ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ {:  تعالى قال

 وأعضاؤه ، بھا المدركات إدراك في والقمر الشمس بمنزلة منھا والبصر والسمع ، المضيئة اكبالكو من أشرف اإلنسان

 الروح فيه الھواء جنس ومن ، البدن رطوبات وسائر العرق الماء جنس من وفيه ، األرض جنس من ترابا البلى عند تصير

 منھا تستمد التي العيون بمنزلة وكبده ، األرض يف األنھار بمنزلة وعروقه. الصفراء المرة فيه النار جنس ومن ، والنفس

 إلى األنھار تنصب كما إليھا البدن أوعية في ما النصباب ، البحر بمنزلة ومثانته. الكبد من تستمد العروق ألن ، األنھار

 عضو لكل ذلكفك وثمرا ورقا شجر لكل أن فكما ، كاألشجار وأعضاؤه. األرض أوتاد ھي التي الجبال بمنزلة وعظامه. البحر

 ويحاكي ، حيوان صوت كل بلسانه يحكي اإلنسان إن ثم األرض على والحشيش النبات بمنزلة البدن على والشعر. أثر أو فعل

 .ھو إال إله ال ، واحد لصانع محدث مخلوق الكبير العالم مع الصغير العالم فھو ، حيوان كل صنيع بأعضائه

ِ  ُدونِ  ِمنْ  ِخذُ َيتَّ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ { 165 اآلية ِ  َكُحبِّ  ُيِحبُّوَنُھمْ  أَْنَداداً  هللاَّ ً  أََشدُّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  هللاَّ ِ  ُحّبا َّ  إِذْ  َظلَُموا الَِّذينَ  َيَرى َولَوْ  ِ
ةَ  أَنَّ  اْلَعَذابَ  َيَرْونَ  ِ  اْلقُوَّ َّ ِ  ً َ  َوأَنَّ  َجِميعا  }اْلَعَذابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 لذوي القاھرة اآليات ھذه مع أن أخبر سلطانه وعظم وقدرته وحدانيته على دل ما قبل اآلية في وتعالى هسبحان هللاّ  أخبر لما

 ، عجزھا مع هللاّ  كعبادة يعبدونھا كانوا التي واألصنام األوثان والمراد. تقدم وقد ، ند وواحدھا ، أندادا معه يتخذ من العقول

 .مجاھد قاله

 معناه وقال ، المبرد قاله ، الحق على  المؤمنين كحب الباطل على أصنامھم يحبون أي} هللا كحب يحبونھم{:  تعالى قوله

 الرؤساء باألنداد المراد:  والسدي عباس ابن وقال. قدرته مع  المؤمنين كحب يحبونھم األصنام عجز مع أنھم أي. الزجاج

 األصنام ضمير جاء األول وعلى ، األصل على ھذا على" يحبونھم" في الضمير وجاء. هللاّ  معاصي في يطيعونھم ، المتبعون

 وبين األصنام بين يسوون أي} هللاَِّ  َكُحبِّ  ُيِحبُّوَنُھمْ { معنى:  أيضا والزجاج كيسان ابن وقال. األصل غير على يعقل من ضمير

ً  أَشدُ  آَمُنوا ِذينَ والَّ {:  صحته على والدليل ، الصحيح القول وھذا:  إسحاق أبو قال. المحبة في تعالى هللاّ   رجاء أبو وقرأ}  ُحبا

 أبو أنشدني:  الفراء قال. محبوب فھو الرجل حببت:  يقال ، لغة وھي ، القرآن في منه كان ما وكذلك. الياء بفتح" يحبونھم"

 :  تراب

 الكالب سود لحبھا حببت...  حتى السودان لحبھا أحب

 ، المعنى على" يتخذون" القرآن غير في ويجوز ، اللفظ على" يتخذ"و ، تداءباالب رفع موضع في" يتخذ من" قوله في" من"و

 ، محبين أي" يتخذ" في الذي الضمير من الحال على نصب موضع في وھو ، اللفظ على" يحبھم"و ، المعنى على" يحبونھم"و

 َوالَِّذينَ {. هللاّ  كحب حبا ھميحبون أي ، محذوف لمصدر نعت" كحب" من والكاف. محبوبة أي ، لألنداد نعتا كان شئت وإن

ً  أََشدُّ  آَمُنوا َِّ  ُحّبا ً  أَشدُ  آَمُنوا والَِّذينَ { قال إنما:  وقيل. لمتبوعھم والتابعين ألوثانھم األوثان أھل حب من أشد أي} ِ  ألن}  ُحبا

:  المائدة[} َوُيِحبُّوَنهُ  ُيِحبُُّھمْ {:  تعالى هللاّ  قال ، أتم محبته كانت بالمحبة محبوبه له شھد ومن. أحبوه ثم أوال أحبھم تعالى هللاّ 

 .تعالى هللاّ  شاء إن" عمران آل" سورة في لھم وحبه تعالى  المؤمنين حب بيان وسيأتي]. 54
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ةَ  أَنَّ  اْلَعَذابَ  َيَرْونَ  إِذْ  َظلَُموا الَِّذينَ  َيَرى َولَوْ {:  تعالى قوله َِّ  اْلقُوَّ ِ  ً َ  َوأَنَّ  َجِميعا  الشام وأھل المدينة أھل قراءة} اْلَعَذابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 المعنى:  عبيد أبو فقال ، وحذف إشكال اآلية وفي. عبيد أبي اختيار وھو ، بالياء عمرو وأبو الكوفة وأھل مكة وأھل ، بالتاء

 قال. البصر رؤية من ھذا ىعل" يرى"و. جميعا  القوة أن يرونه حين لعلموا اآلخرة عذاب الدنيا في ظلموا الذين يرى لو

 عن وروي:  له" القرآن إعراب" كتاب في وقال. التفسير أھل عليه الذي ھو القول وھذا:  له" القرآن معاني" كتاب في النحاس

 الذين يرى ولو:  يقدر ألنه ، بالجيدة فيه عبارته وليست ، بعيد عبيد أبو به جاء الذي التفسير ھذا:  قال أنه يزيد بن محمد

 أن ظلموا الذين يرى ولو :  األخفش قول وھو التقدير ولكن ، تعالى هللاّ  أوجبه وقد فيه مشكوكا يجعله فكأنه ، العذاب مواظل

 وسدت ،  القوة أن على واقعة" يرى" فـ ، عذابه وشدة وجل عز هللاّ  قوة حقيقة يعلمون لو أي ، يعلم بمعنى" يرى"و.  القوة

 َولَوْ {. وجل عز قال كما ، اآللھة اتخاذھم ضرر لتبينوا أي ، محذوف" لو" وجواب ،" يرى" فاعل "الذين"و. المفعولين مسد

 الزھري قال. جواب" لو" لـ يأت ولم] 27:  األنعام[} النَّارِ  َعلَى ُوقِفُوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { ،] 30:  األنعام[} َربِِّھمْ  َعَلى ُوقِفُوا إِذْ  َتَرى

 محمد يا ترى ولو:  فالتقدير بالتاء قرأ ومن تأخذه والسياط فالنا رأيت لو:  القائل قول ومثله ، للوعيد أشد اإلضمار:  وقتادة

 من النحو ھذا على مضمر فالجواب ،  القوة أن ألقروا له واستعظامھم منه وفزعھم العذاب رؤيتھم حال في ظلموا الذين

 أن لعلمت منه وفزعھم العذاب رؤيتھم حال في ظلموا الذين محمد يا ترى ولو:  آخر وتقدير". أن" في العامل وھو المعنى

 علمه تقوية إلى يحتاج من فيھم فإن ، أمته والمراد خوطب ولكن ، ذلك علم وسلم عليه هللاّ  صلى النبي كان وقد. جميعا  القوة

 ألن أي ، أجله من مفعول نصب موضع يف" أن: " وقيل. ھذا للظالم محمد يا قل:  المعنى يكون أن ويجوز. ھذا مثل بمشاھدة

 :  سيبويه وأنشد. جميعا  القوة

 تكرما اللئيم شتم عن وأعرض...  ادخاره الكريم عوراء وأغفر

 النكال من مبلغھم لعلمت  القوة ألن للعذاب رؤيتھم حال في ظلموا الذين محمد يا ترى ولو:  والمعنى ، الدخاره أي

 ابن وقرأ. لوقوعه وتصحيحا لألمر تقريبا المستقبالت ھذه إثبات في مضى لما وھي" إذ" لتودخ. بھم حل ما والستعظمت

 بكسر" هللاّ  وإن ، القوة إن" جعفر وأبو وسالم وشيبة ويعقوب الحسن وقرأ. بفتحھا والباقون ، الياء بضم" يرون" وحده عامر

 بنص وثبت.  القوة إن يقولون العذاب يرون إذ ظلموا لذينا ترى ولو أي ، القول تقدير على أو االستئناف على فيھما الھمزة

 .قولھم عن هللاّ  تعالى ، القديمة الصفات معاني نفيھم في المعتزلة قول بخالف ،  القوة اآلية ھذه

أَ  إِذْ { 166:  اآلية بُِعوا الَِّذينَ  َتَبرَّ َبُعوا الَِّذينَ  ِمنَ  اتُّ  }األَْسَبابُ  بِِھمُ  َعتْ َوَتَقطَّ  اْلَعَذابَ  َوَرأَُوا اتَّ

أَ  إِذْ {:  تعالى قوله ِبُعوا الَِّذينَ  َتَبرَّ  قتادة وقال. والربيع وعطاء قتادة عن. الكفر على اتبعھم ممن تبرؤوا والرؤساء السادة يعني} اتُّ

 التابعين يعني} ابَ اْلَعذَ  َوَرأَُوا{. متبوع كل في عام ھو:  وقل. اإلنس من تبرؤوا المضلون الشياطين ھم:  والسدي أيضا

 .اآلخرة في والمساءلة العرض عند:  وقيل. الدنيا في المعاينة عند له بتيقنھم:  قيل ، والمتبوعين

 .والنكال العذاب أليم يذوقون اآلخرة وفي ، الھوان من إليه يصيرون ما الموت عند يعاينون فھم ، حاصل كالھما:  قلت
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َعتْ {:  تعالى قوله . وغيره مجاھد عن ، وغيره رحم من الدنيا في بھا يتواصلون كانوا التي الوصالت أي} ْسَبابُ األَ  ِبِھمُ  َوَتَقطَّ

 إن:  زيد وابن السدي وقال سببا شيئا جر ما كل جعل ثم ، فيجذبه بالشيء يشد الحبل السبب وأصل. ووصلة سبب الواحد

 :  زھير قول ومنه ، الناحية والسبب. أعمالھم األسباب

 بسلم السماء أسباب رام ولو...  ينلنه المنايا بأسبا ھاب ومن

َبُعوا الَِّذينَ  َوَقالَ { 167:  اآلية ةً  لََنا أَنَّ  لَوْ  اتَّ أَ  َكرَّ أُوا َكَما ِمْنُھمْ  َفَنَتَبرَّ ا َتَبرَّ ُ  ُيِريِھمُ  َكَذلِكَ  ِمنَّ  ُھمْ  َوَما َعلَْيِھمْ  َحَسَراتٍ  أَْعَمالَُھمْ  هللاَّ
 }ارِ النَّ  ِمنَ  بَِخاِرِجينَ 

َبُعوا الَِّذينَ  َوَقالَ {:  تعالى قوله ةً  لََنا أَنَّ  لَوْ  اتَّ أَ { رجعة لنا أن ثبت لو أي ، رفع موضع في" أن"} َكرَّ . التمني جواب} ِمْنُھمْ  َفَنَتَبرَّ

أُوا َكَما{ نھمم ونتبرأ صالحا نعمل حتى الدنيا إلى رددنا لو:  األتباع قال أي ، كانت قد حال إلى والعودة الرجعة:  والكرة  َتَبرَّ

ا  تقديرھا ، الحال على نصبا يكون أن ويجوز. محذوف لمصدر النعت على نصب موضع في فالكاف ، كما تبرأ أي} ِمنَّ

 .االنفصال والتبرؤ ، متبرئين

ُ  ُيِريِھمُ  َكَذلِكَ {:  تعالى قوله  العذاب هللاّ  أراھم كما أي. كذلك مراأل أي ، رفع موضع في الكاف} َعلَْيِھمْ  َحَسَراتٍ  أَْعَمالَُھمْ  هللاَّ

ُ  ُيِريِھمُ { و. أعمالھم هللاّ  يريھم كذلك  في والميم الھاء األول:  لمفعولين متعديا فيكون ، البصر رؤية من ، ھي :  قيل} هللاَّ

. الثالث عولالمف" حسرات" فتكون ، القلب رؤية من يكون أن ويحتمل. حال" حسرات" وتكون ،" أعمالھم" والثاني ،" يريھم"

 الصالحة األعمال:  والسدي مسعود ابن وقال. النار بھا لھم فوجبت ارتكبوھا التي الفاسدة األعمال أي:  الربيع قال" أعمالھم"

 لو فيھا بيوتھم وإلى إليھا فينظرون الجنة لھم ترفع:  السدي قال. أحاديث القول ھذا في ورويت ، الجنة ففاتتھم تركوھا التي

 وأما ، بھا مأمورون ھم حيث من إليھم األعمال ھذه وأضيفت. يندمون حين فذلك المؤمنين بين تقسم ثم ، تعالى هللاّ  أطاعوا

 وشھوة ، وجفنات وجفنة ، وتمرات كتمرة ، الحسرات واحدة والحسرة. عملوھا حيث فمن إليھم الفاسدة األعمال إضافة

 الندامة درجات أعلى والحسرة. وعبالت وعبلة ، وضخمات ضخمة : كقولك ، سكنت نعته فإن ، اسما كان إذا ھذا. وشھوات

 الحسير الشيء من مشتقة وھي. وحسرة حسرا أحسر" بالكسر" عليه حسرت:  يقال ، التلھف:  والتحسر. فائت شيء على

 ال الذي:  الحرب في الحاسر ومنه ، كشف إذا حسر من مشتقة ھي:  وقيل. عيي إذا كالبعير ، قوته وذھبت انقطع قد الذي

 .االنكشاف. واالنحسار. معه درع

 ، السنة أھل جماعة قول وھذا. منھا يخرجون ال وأنھم فيھا الكفار خلود على دليل} النَّارِ  ِمنَ  ِبَخاِرِجينَ  ُھمْ  َوَما{:  تعالى قوله

 .وسيأتي]. 40:  األعراف[} اْلِخَياطِ  َسمِّ  فِي اْلَجَملُ  َيلِجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َوال{:  تعالى ولقوله اآلية لھذه
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َھا َيا{ 168:  اآلية ا ُكلُوا النَّاسُ  أَيُّ ً  َحالالً  اأْلَْرِض  فِي ِممَّ با بُِعوا َوال َطيِّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  }ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ

 :  مسائل سبع وفيه

َھا َيا{:  تعالى قوله:  األولى  ، األنعام من أنفسھم على حرموه فيما مدلج وبني وخزاعة ثقيف في نزلت إنھا:  قيل} النَّاسُ  أَيُّ

 فھو ، المستلذ الطيب:  الشافعي وقال. الطيب في مالك قول وھذا ، اللفظ الختالف تأكيد فھو ، الحالل ھنا والطيب. عام واللفظ

 .تعالى هللاّ  شاء إن" األعراف"و" اماألنع" في ھذا بيان وسيأتي. القذر الحيوان أكل يمنع ولذلك ، تنويع

ً  َحالالً {:  تعالى قوله:  الثانية با  بن سھل قال. عنه الحظر عقدة النحالل حالال الحالل وسمي. مفعول وقيل ، حال" حالال"} َطيِّ

 الساجي عبدهللا أبو وقال. وسلم عليه هللاّ  صلى بالنبي واالقتداء ، الفرائض وأداء ، الحالل أكل:  ثالثة في النجاة:  عبدهللا

 والعمل ،  العمل وإخالص الحق ومعرفة ، وجل عز هللاّ  معرفة:  وھي ، العلم تمام بھا خصال خمس:  يزيد بن سعيد واسمه

 المال يكون وال ، بالعلم إال الحالل أكل يصح وال:  سھل قال. العمل يرفع لم واحدة فقدت فإن ، الحالل وأكل ، السنة على

 .والشبھة والمكروه والغلول - مجمل اسم وھو -  والسحت والحرام الربا:  خصال ست من فويص حتى حالال

بُِعوا َوال{:  تعالى قوله:  الثالثة ْيَطانِ  ُخُطَواتِ { نھي} َتتَّ :  الفراء قال. واحد بمعنى وخطوة خطوة جمع" خطوات"} الشَّ

 وخطوات، وخطوات خطوات القلة وجمع:  الجوھري وقال. القدمين بين ما" : بالضم" وخطوة. بالفتح ، خطوة جمع الخطوات

 : القيس امرؤ قال ، وركاء ركوة مثل ، وخطاء" بالتحريك" خطوات والجمع ، الواحدة المرة" : بالفتح" والخطوة. خطا والكثير

 مطر وواد خطاء فواد...  الظباء كوثب وثبات لھا

 واألعرج وقتادة طالب أبي بن علي عن وروي. والطاء الخاء حبفت" خطوات" عمير بن وعبيد العدوي السمال أبو وقرأ

 أنھا إلى القراءة بھذه وذھبوا:  األخفش قال. الواو على والھمزة والطاء الخاء بضم" خطؤات" واألعمش ميمون بن وعمرو

 الشرع به يرد لم وما ، وعمله الشيطان أثر تقفوا وال:  الجمھور قراءة على والمعنى. الخطو من ال الخطأ من ، خطيئة جمع

 ھي:  مجلز أبو. طاعته:  السدي. خطاياه:  مجاھد. أعماله" الشيطان خطوات: " عباس ابن قال. الشيطان إلى منسوب فھو

 .المعاصي في النذور

 .مستوفى" الشيطان" في القول وتقدم. والمعاصي البدع من والشرائع السنن عدا ما كل في عام اللفظ أن والصحيح:  قلت

 يأخذ أن العاقل على فالواجب. وصدق حق وخبره ، عدو الشيطان بأن تعالى أخبر} ُمِبينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ {:  تعالى قوله:  ابعةالر

 تعالى هللاّ  أمر وقد ، آدم بني أحوال إفساد في وعمره نفسه وبذل ، آدم زمن من عداوته أبان قد الذي العدو ھذا من حذره

ِبُعوا َوال{:  قائل نم جل فقال منه بالحذر ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ َما{ ،} ُمِبينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ وءِ  َيأُْمُرُكمْ  إِنَّ  َتقُولُوا َوأَنْ  َواْلَفْحَشاءِ  ِبالسُّ

ِ  َعلَى ْيَطانُ {:  وقال] 169:  البقرة[} َتْعلَُمونَ  ال َما هللاَّ  َوُيِريدُ { :  وقال] 268:  البقرة[} ِباْلَفْحَشاءِ  َوَيأُْمُرُكمْ  اْلَفْقرَ  َيِعُدُكمُ  الشَّ

ْيَطانُ  َما{ :  وقال] 60:  النساء[} َبِعيداً  َضالالً  ُيِضلَُّھمْ  أَنْ  الشَّ ْيَطانُ  ُيِريدُ  إِنَّ  اْلَخْمرِ  فِي َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُكمُ  ُيوقِعَ  أَنْ  الشَّ

ُكمْ  َواْلَمْيِسرِ  ِ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصدَّ الةِ  َوَعنِ  هللاَّ ] 15:  القصص[} ُمِبينٌ  ُمِضلٌّ  َعُدوٌّ  إِنَّهُ {:  وقال] 91:  المائدة[} ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ  الصَّ

ْيَطانَ  إِنَّ {:  وقال ِخُذوهُ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  الشَّ َما َعُدّواً  َفاتَّ ِعيرِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  لَِيُكوُنوا ِحْزَبهُ  َيْدُعو إِنَّ  التحذير، في غاية وھذا]. 6:  اطرف[} السَّ
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 اثنين بين األرض شر كل فإن تحرك فإذا ، السفلى األرض في موثق إبليس إن:  عمر بن عبدهللا وقال. كثير القرآن في ومثله

 رجل كمثل ذلك مثل فإن هللاّ  تذكروا أن وآمركم: " وفيه األشعري مالك أبي حديث من الترمذي وخرج. تحركه من فصاعدا

 بذكر إال الشيطان من نفسه يحرز ال العبد كذلك منھم نفسه فأحرز حصين حصن على أتى إذا حتى سراعا أثره في لعدوا خرج

 .غريب صحيح حسن حديث:  فيه وقال. الحديث" هللاّ 

َما{ 169:  اآلية وءِ  َيأُْمُرُكمْ  إِنَّ ِ  َعلَى َتقُولُوا َوأَنْ  َواْلَفْحَشاءِ  بِالسُّ  }ونَ َتْعلَمُ  ال َما هللاَّ

َما{:  تعالى قوله وءِ  َيأُْمُرُكمْ  إِنَّ  يسوءه ساءه مصدر وھو. عواقبه بسوء صاحبه يسوء ألنه سوءا السوء سمي} َواْلَفْحَشاءِ  ِبالسُّ

 الوق]. 27:  الملك[} َكَفُروا الَِّذينَ  ُوُجوهُ  ِسيَئتْ {:  تعالى هللاّ  قال ، فحزن أحزنته إذا فسيء وسؤته. أحزنه إذا ومساءة سوءا

 :  الشاعر

 الدھر سرني قد فطالما...  ساءني قد الدھر ھذا يك إن

 صبر ولذاك شكر لذاك...  واحد فيھما عندي األمر

 :  قال كما ، المنظر قبح أصله والفحشاء

 بفاحش ليس الريم كجيد وجيد

 وقال. الفحشاء من فھو لشريعةا عنه نھت ما فكل ، ويقبح يحسن الذي ھو والشرع. المعاني من يقبح فيما اللفظة استعملت ثم

ْيَطانُ {:  قوله إال ، الزنى فإنه الفحشاء ذكر من القرآن في ما كل إن:  مقاتل :  البقرة[} ِباْلَفْحَشاءِ  َوَيأُْمُرُكمْ  اْلَفْقرَ  َيِعُدُكمُ  الشَّ

 .الزكاة منع فإنه] 268

 .أعلم تعالى وهللاّ  ، وغيره عباس ابن عن كيوح. حد فيه ما والفحشاء ، فيه حد ال ما السوء:  قيل ھذا فعلى:  قلت

. شرعا جعلوه مما ونحوھا والسائبة البحيرة من حرموا ما يريد:  الطبري قال} َتْعلَُمونَ  ال َما هللاَِّ  َعلَى َتقُولُوا َوأَنْ {:  تعالى قوله

وءِ {:  تعالى قوله على عطفا خفض موضع في} َتقُولُوا َوأَنْ {  .} َواْلَفْحَشاءِ  ِبالسُّ

بُِعوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{ 170:  اآلية ُ  أَْنَزلَ  َما اتَّ بِعُ  َبلْ  َقالُوا هللاَّ ً  َيْعقِلُونَ  ال آَباُؤُھمْ  َكانَ  أََولَوْ  آَباَءَنا َعلَْيهِ  أَْلَفْيَنا َما َنتَّ  َوال َشْيئا
 }َيْھَتُدونَ 

 :  مسائل سبع فيه

 على عائد" لھم" في الضمير:  الطبري. اليھود في نزلت:  عباس ابن. العرب كفار يعني }لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى

َھا َيا{:  تعالى قوله من الناس  .} ُكلُوا النَّاسُ  أَيُّ
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ِبُعوا{:  وقوله. اآلية] 165:  البقرة[} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله في" من" على عائد ھو:  وقيل  أَْنَزلَ  َما اتَّ

 ُ  :  الشاعر وقال. وجدنا:  ألفينا} آَباَءَنا َعلَْيهِ  أَْلَفْيَنا َما َنتَِّبعُ  َبلْ  َقالُوا{. والعمل بالقبول أي} هللاَّ

 قليال إال هللا ذاكر وال...  مستعتب غير فألفيته

 ، جملة على كالم جملة عطفت ، عطف واو ألنھا الواو وفتحت ، ملالستفھا األلف} آَباُؤُھمْ  َكانَ  أََولَوْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 .آبائھم حال ھي إذ ، ھذا التزامھم على فقرروا ، يعقلون ال كانوا ولو آباءنا نتبع:  يقولوا أن االلتزام في الفساد غاية ألن

ُ  أَْنَزلَ  َما إِلَى َتَعالَْوا لَُھمْ  قِيلَ  اَوإِذَ {:  ونظيرھا ، التقليد إبطال تعطي اآلية ھذه ألفاظ وقوة:  علماؤنا قال:  مسألة ُسولِ  َوإِلَى هللاَّ  الرَّ

 أخبر سبحانه هللاّ  أن وذلك ، قبلھما بما مرتبطة قبلھا والتي اآلية وھذه. اآلية] 104:  المائدة[} آَباَءَنا َعلَْيهِ  َوَجْدَنا َما َحْسُبَنا َقالُوا

 آباءھم عليه وجدوا أمر بأنه فاحتجوا ، والوصيلة والسائبة البحيرة في لسفيھةا بآرائھا فيه تحكمت فيما العرب جھالة عن

 .جميعا اآليتين في عليھم عائد" لھم" في فالضمير ، دينه في به وأمر رسوله على هللاّ  أنزل ما وتركوا ، ذلك في فاتبعوھم

. والمعصية الكفر في بھم واقتدائھم ، الباطل في آلبائھم باعھمبات الكفار تعالى هللاّ  لذم التقليد ذم في اآلية بھذه قوم تعلق:  الثالثة

 الجاھل إليھا يلجأ المسلمين عصم من وعصمة ، الدين أصول من فأصل الحق في التقليد أما ، صحيح الباطل في وھذا

 الفروع مسائل في جوازه وأما ، يأتي ما على األصول مسائل في جوازه في العلماء واختلف. النظر درك عن المقصر

 .فصحيح

 في نظر غير من وسلم عليه هللاّ  صلى النبي قول قبل فمن ھذا وعلى ، حجة بال قول قبول حقيقته العلماء عند التقليد:  الرابعة

 .مقلدا يكون فال فيھا نظر من وأما ، مقلدا يكون معجزته

 إذا البعير قلدت:  تقول العرب فإن ، البعير دةقال من مأخوذ اللغة في وھو. قوله صحة يعلم ال من فتيا صحة اعتقاد ھو:  وقيل

 :  شاعرھم قال وكذلك ، شاء حيث يقوده لمن كله أمره يجعل المقلد فكأن ، به يقاد حبال عنقه في جعلت

 مضطلعا الحرب بأمر الجنان ثبت...  دركم  أمركم وقلدوا

 ، والعلماء العقالء جمھور قول وھو ، الفروع في وال األصول في ال ، له موصال وال للعلم طريقا ليس التقليد:  الخامسة

 والبحث النظر وأن ، الواجب ھو ذلك وأن ، الحق معرفة إلى طريق أنه من والثعلبية الحشوية جھال عن يحكى لما خالفا

  .األصول كتب في عليھم واالحتجاج ، حرام

 أن إليه ويحتاج دينه أمر من يعلمه ال فيما أھليته لعدم أصولھا من األحكام باستنباط يشتغل ال الذي العامي فرض:  السادسة

ْكرِ  أَْھلَ  َفاْسأَلوا{:  تعالى لقوله ، فتواه فيھا فيمتثل نازلته عن فيسأله وبلده زمانه في من أعلم يقصد } َتْعلَُمونَ  ال ُكْنُتمْ  إِنْ  الذِّ

 العالم وعلى. الناس من األكثر من االتفاق عليه يقع حتى ، عنه بالبحث وقته أھل أعلم في االجتھاد وعليه ،] 43:  النحل[

 على يقف حتى والنظر فيھا الفكر يجدد أن وأراد ، والنظر الدليل وجه فيھا عليه خفي نازلة في مثله عالما يقلد أن فرض أيضا
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 اآلخر المجتھد ذلك كان سواء ، يذھب أن الحكم على أو ، تفوت أن العبادة على وخاف ، ذلك عن الوقت فضاق ، المطلوب

 .المحققين من وجماعة بكر أبو القاضي ذھب وإليه ، غيره أو صحابيا

 العربي بن بكر أبي كالقاضي خالفا غيره فيه وذكر. العقائد في التقليد إبطال على األمة أجمعت:  عطية ابن قال:  السابعة

 التقليد يجوز الناس بعض وقال:  له" النتصارا" كتاب في درباس ابن قال. الشافعي درباس بن عيسى بن وعثمان عمر وأبي

ا{:  تعالى لقوله خطأ وھو ، التوحيد أمر في ةٍ  َعلَى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ  اتباع وتركھم آباءھم بتقليدھم فذمھم]. 23:  الزخرف[} أُمَّ

 كل على فرض وألنه ، دينه في وسلم عليه هللاّ  صلى محمد اتباع وتركھم كبراءھم تقليدھم في األھواء أھل كصنيع ، الرسل

 من يھدي وهللاّ  ، التوحيد آية في بيناه كما ، والسنة الكتاب جھة من إال يحصل ال وذلك ، به والقطع التوحيد أمر تعلم مكلف

 .يريد

 أليق بھم ھو بل ، منھم خطأ وھذا. مقلدون أنھم والسنة بالكتاب تمسك من على القول الزيغ أھل أكثر وقد:  درباس ابن قال

 ، عنھم هللاّ  رضي الصحابة وإجماع رسوله وسنة هللاّ  كتاب فيه خالفوا فيما وكبرائھم ساداتھم قول قبلوا إذ ، أخلق وبمذاھبھم

َنا{:  بقوله هللاّ  ذمھم فيمن داخلين فكانوا ا َربَّ ا{:  هوقول} َكبِيراً {:  قوله إلى] 67:  األحزاب[} َوُكَبَراَءَنا َساَدَتَنا أََطْعَنا إِنَّ  َوَجْدَنا إِنَّ

ةٍ  َعلَى آَباَءَنا ا أُمَّ ا ِبأَْھَدى ِجْئُتُكمْ  أََولَوْ  َقالَ { :  لنبيه قال ثم]. 23:  الزخرف[} ُمْقَتُدونَ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ  َقالُوا آَباَءُكمْ  َعلَْيهِ  َوَجْدُتمْ  ِممَّ

ا  به جاءت فيما الھدى أن تعالى فبين. اآلية} ِمْنُھمْ  َفاْنَتَقْمَنا{ السالم عليه لنبيه قال ثم] 24:  الزخرف[} َكافُِرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  ِبَما إِنَّ

 وإجماع والسنة بالكتاب األخذ على والناس وآباءنا أئمتنا وجدنا إنا:  عقائدھم في األثر أھل قول وليس. السالم عليھم رسله

 وإلى التنزيل إلى ذلك نسبوا ھؤالء ألن ، بسبيل وكبراءنا سادتنا وأطعنا اآباءن وجدنا إنا:  قولھم من ، األمة من الصالح السلف

 على أثنى سبحانه هللاّ  أن ترى أال ، التضليل في بذلك فازدادوا ، األباطيل أھل إلى إفكھم نسبوا وأولئك ، الرسول متابعة

َِّ  ْؤِمُنونَ يُ  ال َقْومٍ  ِملَّةَ  َتَرْكتُ  نِّي{:  قال حيث القرآن في السالم عليه يوسف  آَبائي ِملَّةَ  َواتََّبْعتُ . َكافُِرونَ  ُھمْ  ِباآلِخَرةِ  َوُھمْ  ِبا

َِّ  ُنْشِركَ  أَنْ  لََنا َكانَ  َما َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِھيمَ   كان فلما]. 38:  يوسف[} النَّاسِ  َوَعلَى َعلَْيَنا هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َذلِكَ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِبا

 ولم. المدح صفات من آباءه اتباعه كان ، هللا ارتضاه الذي الخالص الدين وھو للوحي متبعين أنبياء السالم وعليھم عليه آباؤه

 .واضعيھا في رشد وال فيھا ھدى ال أن على فدل ، فيھا وانقالبھا بالجواھر وتعلقھا األعراض ذكر به جاؤوا فيما يجئ

 قدم في اختالفھم فيھا وظھر األوائل كتب ترجمت لما المائتين بعد المأمون زمن في بھا التلفظ ظھر وإنما:  الحصار ابن قال

 تلك حفظ إلى زيغ قلبه في ومن المبتدعون فسارع ، وماھيته والعرض ، وثبوته الجوھر في واختالفھم ، وحدوثه العالم

 إلى كذلك األمر يزل فلم. الملة أھل نم الضعفاء على الشبه وإدخال ، السنة أھل على اإلغراب بھا وقصدوا ، االصطالحات

 الناس وجبر ، القرآن بخلق األمير قال حتى ، السلطان على األمر والتبس ، شيعة للمبتدعة وصارت ، البدعة ظھرت أن

 .ذلك على حنبل بن أحمد وضرب عليه،

 مع فخاضوا ، وأضرابھم محاسبيوال مجاھد وابن كالب بن وعبدهللا األشعري الحسن أبي كالشيخ السنة أھل من رجال فانتدب

 والسنة، بالكتاب متمسكين األمة ھذه من المسلمين من درج من وكان بسالحھم وقتلوھم قاتلوھم ثم ، اصطالحاتھم في المبتدعة

 .السلف كان ذلك على ، والعرض الجوھر في ينظروا لم ، الملحدين شبه عن معرضين
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 غالة من يھجن من فأما. النبيين من قريبة فمنزلته الدين عن بذلك يناضل حتى المتكلمين اصطالح في اآلن نظر ومن:  قلت

 بتلك جھتھا من إال الحق يعرف ال وأنه ، الكالم كتب درس على ويحض ، المؤمنين من باألثر أخذ من طريق المتكلمين

 بالدليل والجدال المخاصمة ماوأ. أعلم وهللاّ  ، الماضين األئمة من المتقدمين طريق لنقضھم مذمومين فصاروا االصطالحات

 .تعالى هللاّ  شاء إن بيانه وسيأتي ، القرآن في بين فذلك والبرھان

 }َيْعقِلُونَ  ال َفُھمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمٌّ  َونَِداءً  ُدَعاءً  إاِلَّ  َيْسَمعُ  ال بَِما َيْنِعقُ  الَِّذي َكَمَثلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَمَثلُ { 171:  اآلية

 ونداءه، دعاءه إال تسمع فال واإلبل بالغنم ينعق الذي بالراعي وسلم عليه هللاّ  صلى محمد وھو وداعيھم الكفار عظوا تعالى شبه

 قال. اإليجاز نھاية وھذه ، وسيبويه والفراء والزجاج والسدي وعكرمة ومجاھد عباس ابن فسره ھكذا ، يقول ما تفھم وال

 به والمنعوق الناعق كمثل كفروا الذين ومثل محمد يا ومثلك:  والمعنى. به منعوقبال شبھوا إنما بالناعق يشبھوا لم:  سيبويه

 الصائح كمثل الجماد اآللھة دعائھم في كفروا الذين مثل المعنى:  زيد ابن وقال. المعنى لداللة فحذف ، تفھم ال التي البھائم من

 الذين مثل المعنى:  قطرب وقال. منتفع وال فيه حقيقة ال ما ويجيبه ، يسمع ال بما يصيح فھو ، الصدى فيجيبه الليل جوف في

 مثل المراد:  الطبري قال. ھي أين يدري ال وھو بغنمه نعق إذا الراعي كمثل ، األصنام يعني ، يفھم ال ما دعائھم في كفروا

 الذي النداء إال ذلك من للناعق فليس ، البعد أجل من يسمع ال فھو بعيد بشيء ينعق الذي كمثل آلھتھم دعائھم في الكافرين

 والصياح الغنم زجر:  والنعيق. به بالمنعوق واألصنام ، الصائح بالناعق الكفار يشبه الثالثة التأويالت ھذه ففي. وينصبه يتعبه

 :  األخطل قال. وزجرھا بھا صاح أي ، ونعقانا ونعاقا نعيقا ينعق بغنمه الراعي نعق:  يقال ، بھا

 ضالال الخالء في نفسك منتك...  مافإن جرير يا بضأنك انعق

. جھلھم في فھو ، منھم وجرير ، الضأن برعي يعيرون كليب بني أن أراد وإنما ، ضأن راعي جرير يكن لم:  القتبي قال

 معنى في ھذا إلى ذھب ومن:  القتبي قال". ضأن راعي من أجھل: " ويقولون الجھل في الغنم براعي المثل تضرب والعرب

 بالصالة لألذان قيل ولذلك ، للقريب والدعاء ، للبعيد والنداء. نعلم فيما العلماء من أحد إليه يذھب لم أنه غير ، ذھبام كان اآلية

 أول في تقدم وقد. عمي بكم صم بأنھم الكافرين تعالى شبه ثم. الكسر واألصل النداء في النون تضم وقد. لألباعد ألنه نداء

 .السورة

َباتِ  ِمنْ  ُكلُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َھاأَيُّ  َيا{ 172:  اآلية ِ  َواْشُكُروا َرَزْقَناُكمْ  َما َطيِّ َّ اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِ  }َتْعُبُدونَ  إِيَّ

 األكل ھو:  وقيل. الوجوه جميع من االنتفاع باألكل والمراد. تفضيال بالذكر ھنا المؤمنين وخص ، األول لألمر تأكيد ھذا

 تعالى هللاّ  إن الناس أيھا: "  وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال عنه هللاّ  رضي ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. المعتاد

َھا َيا{ فقال المرسلين به أمر بما المؤمنين أمر هللاّ  وإن طيبا إال يقبل ال طيب ُسلُ  أَيُّ يَِّباتِ  ِمنَ  ُكلُوا الرُّ ً  َواْعَملُوا الطَّ  ِبَما إِنِّي َصالِحا

َھا َيا{:  وقال] 51:  المؤمنون[} َعلِيمٌ  نَ َتْعَملُو  أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم} َرَزْقَناُكمْ  َما َطيَِّباتِ  ِمنْ  ُكلُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

". لذلك يستجاب فأنى] بالحرام وغذي[ حرام وملبسه] حرام ومشربه[ حرام ومطعمه رب يا رب يا السماء إلى يديه يمد أغبر

َِّ  واَواْشُكرُ { اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِ  .لإلعادة معنى فال الشكر معنى تقدم} َتْعُبُدونَ  إِيَّ
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َما{ 173:  اآلية مَ  إِنَّ مَ  اْلَمْيَتةَ  َعلَْيُكمُ  َحرَّ ِ  لَِغْيرِ  بِهِ  أُِھلَّ  َوَما اْلِخْنِزيرِ  َولَْحمَ  َوالدَّ  إِنَّ  لَْيهِ عَ  إِْثمَ  َفال َعادٍ  َوال َباغٍ  َغْيرَ  اْضُطرَّ  َفَمنِ  هللاَّ
 َ  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

َما{:  تعالى قوله:  األولى مَ  إِنَّ  تناوله ما فتثبت ، واإلثبات النفي تتضمن ، للحصر موضوعة كلمة" إنما"} اْلَمْيَتةَ  َعلَْيُكمُ  َحرَّ

َھا َيا{:  الىتع قوله في التحليل عقيب جاءت وقد سيما ال ، التحريم ھھنا حصرت وقد ، عداه ما وتنفي الخطاب  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 ذلك فاقتضى ، الحاصرة" إنما" بكلمة المحرم بذكر عقبھا ثم ، اإلطالق على اإلباحة فأفادت} َرَزْقَناُكمْ  َما َطيَِّباتِ  ِمنْ  ُكلُوا

 ال قُلْ {:  بعرفة نزلت اأنھ روي التي األخرى باآلية وأكدھا ، مدنية وھي ، اآلية ھذه عن يخرج محرم فال ، للقسمين اإليعاب

ً  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َما فِي أَِجدُ  ما . العربي ابن قاله ، وآخرا أوال البيان فاستوفى ، آخرھا إلى] 145:  األنعام[} َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعلَى ُمَحرَّ

 تعالى هللاّ  شاء إن" األنعام" في تلك في الكالم وسيأتي

 وترفع ، الخط في منفصلة ، الذي بمعنى تجعلھا أن ويجوز. كافة" ما"و ،" حّرم" بـ صبن} اْلَمْيَتةَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 قوله ونظيره ، الذي على يعود ضمير" حرم" وفي. عبلة أبي ابن قراءة وھي" إن" خبر على" الخنزير ولحم والدم الميتة"

َما{:  تعالى  على إما ، بعدھا األسماء ورفع الراء وكسر الحاء بضم" حرم" جعفر أبو وقرأ]. 69:  طه[} َساِحرٍ  َكْيدُ  َصَنُعوا إِنَّ

:  اللغويين من جماعة وقال:  الطبري. بالتشديد" الميتة" أيضا القعقاع بن جعفر أبو وقرأ. إن خبر على وإما ، فاعله يسم لم ما

" ميت" فيه يقال فال بعد يمت لم ماو ، فيه فيقاالن مات قد ما:  وغيره حاتم أبو وقال. لغتان وميت ميت في والتخفيف التشديد

ُھمْ  َميِّتٌ  إِنَّكَ {:  تعالى قوله دليله ، بالتخفيف  :  الشاعر وقال]. 30:  الزمر[} َميُِّتونَ  َوإِنَّ

 األحياء ميت الميت إنما...  بميت فاستراح مات من ليس

 : الشاعر قول وأما ، التثقيل عنه والمشھور" تبمي ھو وما" كثير ابن عن البزي روى ما إال ، يمت لم ما بتخفيف أحد يقرأ ولم

 بزاد فجئ يعيش أن فسرك...  تميم من ميت مات ما إذا

 .أشھر واألول ، الموت شارف من أراد أنه إلى الناس بعض ذھب وقد ، حقيقة الميت أراد أنه من الھجاء في أبلغ فال

 يأتي ما على ، وغيرھا كالسباع ، كموته فذكاته بمأكول ليس وما ، يذبح مما ذكاة غير من الروح فارقته ما:  الميتة:  الثالثة

 .تعالى هللاّ  شاء إن" األنعام" وفي ھنا بيانه

" . والطحال الكبد ودمان والجراد الحوت ميتتان لنا أحلت: " السالم عليه بقوله التخصيص دخلھا عامة اآلية ھذه:  الرابعة

 قوله مع ومسلم البخاري خرجه. سنده بصحة القرآن عموم يخصص عنبرال في جابر حديث وكذلك ، قطني الدار أخرجه

 تعالى هللاّ  شاء إن ، ھناك بيانه يأتي ما على ،] 96:  المائدة[} اْلَبْحرِ  َصْيدُ  لَُكمْ  أُِحلَّ {: تعالى

:  وقال الماء يرخنز في يجيب أن وتوقف. مالك مذھب وھو ، وميتھا حيھا البحر دواب جميع أكل جواز على العلم أھل وأكثر

 .حراما أراه وال أتقيه وأنا:  القاسم ابن قال خنزيرا تقولون أنتم
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 تخصيصه يجوز ال أنه على اتفقوا ذلك في اختالفھم ومع ، بالسنة تعالى هللاّ  كتاب تخصيص في الناس اختلف وقد:  الخامسة

 أبي بن عبدهللا حديث من مسلم صحيح في ماب أيضا اآلية ھذه تخصيص على يستدل وقد. العربي ابن قاله ، ضعيف بحديث

 أو بعالج مات ما كيف أكله وظاھره. معه الجراد نأكل كنا غزوات سبع وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول مع غزونا:  قال أوفى

 الكم ومنع. وغيرھما حنيفة وأبي الشافعي مذھب وھو ، العلماء وأكثر عبدالحكم وابن نافع ابن قال وبھذا ، أنفه حتف

 وقال. الغزال فأشبه ، قتله إذا يجزئه المحرم أن ترى أال ، البر صيد من ألنه ، أنفه حتف مات إن أكله من أصحابه وجمھور

 في بيان مزيد الجراد لحكم وسيأتي. وينسل بھا يعيش قد حالة ألنھا ، يؤكل لم جناح أو رجل قطع من مات إن:  أشھب

 .تعالى هللاّ  شاء إن ، ذكره عند" األعراف"

:  مرة فقال ، أيضا ذلك في مالك عن واختلف ، النجاسات من بشيء أو بالميتة ينتفع أن يجوز ھل العلماء واختلف:  السادسة

:  مرة وقال. الحديث" إھابھا أخذتم ھال: "  فقال ميمونة شاة على مر وسلم عليه هللاّ  صلى النبي ألن ، بھا االنتفاع يجوز

 أن يجوز ال حتى ، االنتفاع وجوه من وجه على النجاسات من بشيء وال ، منھا بشيء االنتفاع يجوز فال ، محرم جملتھا

. تمنع لم أكلتھا وإن ، والسباع الكالب الميتة تطعم وال ، النجاسات البھائم تعلف وال ، النجس الماء الحيوان وال الزرع يسقى

َمتْ {:  تعالى قوله ظاھر القول ھذا ووجه مُ  اْلَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ :  يقال أن يجوز وال ، وجه من وجھا يخص ولم] 3:  المائدة[} َوالدَّ

َمتْ {:  تعالى قوله من المراد العرب فھمت وقد ، ظاھره من المراد يفھم ال ما المجمل ألن ، مجمل الخطاب ھذا  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ

 تنتفعوا ال" عكيم بن عبدهللا حديث وفي" . بشيء الميتة من تنتفعوا ال: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي فإن وأيضا ،} اْلَمْيَتةُ 

 في عليھا والكالم األخبار ھذه بيان وسيأتي ، بشھر موته قبل كتابه به ورد ما آخر وھذا" . عصب وال بإھاب الميتة من

 .تعالى هللاّ  شاء إن" النحل"

 في له تذكية غير من أكله فجائز ميت جنين بطنھا في وكان ، ذبحت اإذ الشاة أو البقرة أو ، نحرت إذا الناقة فأما:  السابعة

 من العضو مجرى جرى ميتا الذبح بعد منھا خرج إذا الجنين أن وذلك ، نفسه حكم له ويكون ، فيذكى حيا يخرج أن إال ، نفسه

 تابعا بطنھا في ما وكان ، منھا عضوا استثنى لو كما ، يجز لم بطنھا في ما واستثنى الشاة باع لو أنه ذلك يبين ومما. أعضائھا

 بيع في يتبعھا لم عنھا منفصال كان ولو ، مبتدأ عتقا بطنھا في ما على يوقع أن غير من أعتقھا لو وكذلك. أعضائھا كسائر لھا

 فيكون تنحر ةوالناق ، تذبح والشاة البقرة عن سئل وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن عنه هللاّ  رضي جابر روى وقد. عتق وال

 وھو الخدري سعيد أبي حديث من بمعناه داود أبو خرجه" . أمه ذكاة ذكاته ألن فكلوه شئتم إن: " فقال ، ميت جنين بطنھا في

 تعالى هللاّ  شاء إن" المائدة" سورة في بيان مزيد لھذا وسيأتي. يحتمل ال نص

. مذھبه ظاھر وھو ، يطھر ال أنه عنه فروي ، ال أو بالدباغ يطھر ھل الميتة جلد في مالك عن الرواية واختلفت:  الثامنة

 أخذ لو الميتة من جزء بأنه ، يطھر ال:  قوله ووجه" . طھر فقد دبغ إھاب أيما: " السالم عليه لقوله ، يطھر أنه عنه وروي

 يزيل الدباغ أن على ھارةبالط األخبار وتحمل. اللحم على قياسا الدباغ يطھره أال فوجب ، نجسا كان الحياة حال في منھا

 ، سقاء يجعل بأن الماء في به ينتفع أن أيضا ويجوز ، عليه الجلوس وفي اليابسة األشياء في به ينتفع حتى الجلد عن األوساخ

 متوجھة اللغة في والطھارة". الفرقان" سورة في حكمه من يأتي ما على وصف له يتغير لم ما الطھارة أصل على الماء ألن

 .أعلم تعالى وهللاّ  ، الشرعية الطھارة إلى تتوجه كما األوساخ ةإزال نحو
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: "  قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عنھا هللاّ  رضي سلمة أم عن روي لما ، فطاھر وصوفھا الميتة شعر وأما:  التاسعة

 كذلك يكون أن فوجب الحياة حال في منھا أخذ لو طاھرا كان وألنه" . غسل إذا وشعرھا وصوفھا دبغ إذا الميتة بمسك بأس ال

 الموت حال في خالفه الصوف يكون أن فيجب ، الموت بعد كذلك كان الحياة حال في نجسا كان لما اللحم أن إال ، الموت بعد

 طاھر عندنا اللبن ألن ، الميتة الدجاجة من والبيضة اللبن ھذا على يلزم وال. بالعكس استدالال الحياة حال في خالفه كان كما

 مزيد وسيأتي. بالموت نجسا أنھما ال الوعاء بمجاورة فتنجسا نجس وعاء في حصال ولكنھما ، البيضة وكذلك ، الموت بعد

 تعالى هللاّ  شاء إن" النحل" سورة في الخالف من فيھما للعلماء وما قبلھا والتي المسألة لھذه بيان

 حالة:  حالتان فله فيه ماتت وإن. طاھر فھو حية الفأرة أخرجت إن تكون ةحال:  حالتان فله الفأرة فيه وقعت ما وأما:  العاشرة

 على وھو بقي بما وينتفع ، حولھا وما فتطرح ، جاورھا ما ينجس فإنه جامدا يكون وحالة. جميعه ينجس فإنه مائعا يكون

 جامدا كان إن" :  السالم عليه فقال ، فتموت السمن في تقع الفأرة عن سئل وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن روي لما ، طھارته

 نجس مائع ألنه ، بالغسل يطھر ال:  فقيل ، غسل إذا فيه العلماء واختلف" . فأريقوه مائعا كان وإن حولھا وما فاطرحوھا

 فأشبه النجاسة بمجاورة تنجس جسم ألنه ، بالغسل يطھر:  القاسم ابن وقال. النجاسات وسائر والبول والخمر الدم فأشبه

 فيه يتأتى وال يستھلكھما الغسل ألن والبول الخمر وال ، بعينه نجس ألنه ، الدم ھذا على يلزم وال لثوب،ا

 حتى يبيعه ال لكن ، االنتفاع وجوه وسائر الطھارة في األولى حالته إلى رجع بالغسل بطھارته حكمنا فإذا:  عشرة الحادية

 كسائر العيب يبين حتى بيعه يجوز فال ، ونجاسته تحريمه يعتقد من مومنھ. نفوسھم تأباه الناس عند عيب ذلك ألن يبين،

 ، الخمر فأشبه نجس مائع وألنه ، بيعھا يجوز ال عنده النجاسات ألن ، بحال بيعه يجوز فال الغسل قبل وأما. المعيبة األشياء

 وأكلوا فباعوھا فحملوھا الشحوم عليھم حرمت اليھود هللاّ  لعن: " فقال الخمر ثمن عن سئل وسلم عليه هللاّ  صلى النبي وألن

 الظاھر بحكم ثمنه يحرم أن فوجب لنجاسته محرم المائع وھذا" ثمنه حرم شيئا حرم إذا هللاّ  وأن أثمانھا

 في ما يؤكل ال:  قال أنه مالك عن وھب ابن فروى فمات غيره أو طائر ، حيوان القدر في وقع إذا واختلف:  عشرة الثانية

 عن عباس ابن سئل وقد. المرق ويراق اللحم يغسل:  قال أنه عنه القاسم ابن وروى. إياه الميتة بمخالطة نجست وقد ، القدر

 .منداد خويز ابن ذكره ، أصحابه من المرق في له مخالف وال. ويؤكل اللحم يغسل:  فقال المسألة ھذه

َمتْ { تعالى قوله لعموم جسن ذلك:  الشافعي فقال الميتة ولبن الميتة أنفحة فأما:  عشرة الثالثة ]. 3:  المائدة[} اْلَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ

 اللحم يؤكل ولذلك:  قال ، خلقة فيه حدث مما جاوره ما تنجس في أثرا الخلقة لموضع يجعل ولم ، بطھارتھما حنيفة أبو وقال

 إن حنيفة أبي قول نحو مالك وقال. جماعاإ غسل وال تطھير غير من لدواخلھا الدم بمجاورة القطع مع ، العروق من فيه بما

 .الغسل فيه يتأتى ال مما وھو النجس الوعاء بمجاورة ينجس ولكن ، بالموت ينجس ال ذلك

 .بالھواء وتصلب تجمد وإنما ، خروجھا قبل المائع حكم في لينة البيضة ألن ، موتھا بعد البيضة منھا تخرج الدجاجة وكذلك

 كانوا بعده والمسلمين وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن وذلك ، اإلجماع خالف إلى يؤدي فقولكم:  قيل فإن منداد خويز ابن قال

 مجمدا يكون بأن يعتدوا ولم ، ميتة مجوس وھم العجم ذبائح أن ومعلوم ، العجم أرض من إليھم مجلوبا وكان الجبن يأكلون

 الكثير خالط إذا عنه معفو النجاسة من واليسير ، يسير المجبن بنالل في األنفحة من يقع ما قدر:  له قيل. ذكي أو ميته بأنفحة
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 أن ينقل أن أحد يمكن وال ، اإلسالم أول في ذلك كان إنما األخرى الرواية وعلى. الروايتين إحدى على جواب ھذا. المائع من

 العجم أرض في المسلمون انتشر فلما ، العرب طعام من ليس الجبن بل ، العجم أرض من المحمول الجبن أكلت الصحابة

 من محموال يكون أن عن فضال جبنا أكلت والصحابة وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن لنا أين فمن ، لھم الذبائح صارت بالفتوح

 ذبائحھم أنفخة من ومعموال العجم أرض

 يحتج ولم ذبائحھم من يكن لم ام الكفار من له كتاب ال من وسائر والمجوس األوثان عبدة طعام بأكل بأس وال:  عمر أبو وقال

 سيف حدثنا السدي موسى بن إسماعيل حدثنا" والسمن الجبن" ماجة ابن سنن وفي. الميتة أنفحة من فيه لما الجبن إال ذكاة إلى

 عن وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول سئل:  قال الفارسي سلمان عن النھدي عثمان أبي عن التيمي سليمان عن ھارون بن

 "عنه عفا مما فھو عنه سكت وما كتابه في هللاّ  حرم ما والحرام كتابه في هللاّ  أحل ما الحالل: " فقال. والفراء والجبن السمن

مَ {:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة  وأما:  منداد خويز ابن قال. به ينتفع وال يؤكل ال نجس حرام الدم أن على العلماء اتفق} َوالدَّ

 في ويسيره ، وعروقه اللحم في الدم ھو البلوى به تعم والذي. البلوى به تعم عما ومعفو ، البلوى هب تعم لم ما فمحرم الدم

َمتْ { :  قال تعالى هللاّ  ألن ذلك قلنا وإنما. فيه يصلى والثوب البدن مُ  اْلَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ  آخر موضع في وقال ،] 3:  المائدة[} َوالدَّ

ُ  َما فِي أَِجدُ  ال قُلْ { ً  إِلَيَّ  وِحيَ أ ما ً  أَوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعلَى ُمَحرَّ ً  َدما   ].145:  األنعام[} َمْسفُوحا

 وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عھد على البرمة نطبخ كنا: " قالت عنھا هللاّ  رضي عائشة روت وقد. الدم من المسفوح فحرم

 وھذا. موضوع الدين في والمشقة واإلصر ، مشقة وفيه إصر ھذا من التحفظ ألن" ننكره وال فنأكل الدم من الصفرة تعلوھا

 يأكل المضطر أن ترى أال ، فيه عنھا العبادة سقطت عليھا وثقل فيه العبادة أداء في األمة حرجت كلما أن ، الشرع في أصل

 ذلك نحو في ويتيمم يفطر المريض وأن ، الميتة

ً { بقوله األنعام في وقيده ، مطلقا ھھنا الدم وتعالى سبحانه هللاّ  ذكر:  قلت  المطلق ھھنا العلماء وحمل] 145:  األنعام[} َمْسفُوحا

. عليه مجمع والطحال الكبد وكذلك ، بإجماع محرم فغير اللحم خالط ما ألن ، المسفوح به يراد ھنا فالدم. إجماعا المقيد على

 ابن اختيار وھو. محرم غير أنه طھارته على ويلزم ، طاھر أنه القابسي عن وروي ، اختالف له المزايل الحوت دم وفي

 .ذكاته لشرعت نجسا السمك دم كان لو ألنه:  قال ، العربي

 بخالف أبيض يبس إذا أنه طاھر أنه على الدليل:  يقول الحنفية بعض سمعت ، الحوت دم في حنيفة أبي مذھب وھو:  قلت

 .الشافعية على االحتجاج في لھم النكتة وھذه. ديسو فإنه الدماء سائر

 ، يذك لم أو ذكي عينه تحريم على ليدل الخنزير من اللحم ذكر تعالى هللاّ  خص} اْلِخْنِزيرِ  َولَْحمَ {:  تعالى قوله:  عشرة الخامسة

 وغيرھا الغضاريف من ھنالك وما الشحم وليعم

 فأكل شحما يأكل أال حلف من أن على وأصحابه مالك استدل وقد. يرالخنز شحم تحريم على األمة أجمعت:  عشرة السادسة

 الشحم دخل فقد ، اللحم اسم عليه يقع الشحم مع اللحم ألن حنث شحما فأكل لحما يأكل أال حلف فإن. اللحم بأكل يحنث لم لحما

 تحت دخل ألنه ، شحمه عن لحمه رذك فناب الخنزير لحم تعالى هللاّ  حرم وقد. الشحم اسم في اللحم يدخل وال اللحم اسم في
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ْمَنا{:  بقوله الشحوم إسرائيل بني على تعالى هللاّ  وحرم. اللحم اسم  عليھم بھذا يقع فلم] 146:  األنعام[} ُشُحوَمُھَما َعلَْيِھمْ  َحرَّ

 في نية للحالف يكون نأ إال ، اللحم في والحالف الشحم في الحالف بين مالك فرق فلھذا ، الشحم اسم في يدخل ولم اللحم تحريم

 لحما يأكل أال حلف إذا الرأي وأصحاب ثور وأبي الشافعي قول في يحنث وال. أعلم تعالى وهللاّ  يحنث فال الشحم دون اللحم

 الدسم اجتناب أراد يكون أن إال به بأس ال الشحم فأكل لحما يأكل أال حلف إذا:  أحمد وقال. شحما فأكل

 هللاّ  رسول سأل رجال أن روي وقد. به الخرازة يجوز فإنه الشعر إال محرمة الخنزير ملةج أن خالف ال:  عشرة السابعة

 على الخرازة وألن:  قال ، منداد خويز ابن ذكره" بذلك بأس ال: " فقال ، الخنزير بشعر الخرازة عن وسلم عليه هللاّ  صلى

 أحد وال أنكرھا وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن نعلم ال ، ظاھرة موجودة وبعده ، كانت وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عھد

 .منه الشرع كابتداء فھو وسلم عليه هللاّ  صلى الرسول أجازه وما. بعده األئمة من

: وقال ، بشيء فيه يجيب أن مالك وأبى. خالف الماء خنزير وفي ، ذكرنا كما البر خنزير تحريم في خالف ال:  عشرة الثامنة

 تعالى هللاّ  شاء إن" المائدة" في بيانه وسيأتي ، تقدم وقد خنزيرا تقولون أنتم

 ، العين خزر من مشتق أنه بعضھم عن سيده ابن وحكى. رباعية الخنزير لفظة أن إلى اللغويين أكثر ذھب:  عشرة التاسعة

 العين ضيق:  والخزر. النظر دليحد جفنه ضيق إذا الرجل وتخازر:  الصحاح وفي. ثالثية ھذا على واللفظة ، ينظر كذلك ألنه

 والخنازير. خنازير الخنزير وجمع. بمؤخرھا ينظر كأنه اإلنسان يكون أن ھو:  ويقال. الخزر بين أخزر رجل. وصغرھا

 .الرقبة في تحدث صلبة قروح وھي ، معروفة علة أيضا

 والوثني المجوسي ذبيحة وھي ، تعالى هللاّ  اسم غير عليه ذكر أي} هللاَِّ  لَِغْيرِ  ِبهِ  أُِھلَّ  َوَما{:  تعالى قوله:  العشرون الموفية

 ذبحه ما أن العلماء بين خالف وال. لنفسه فيذبح شيئا يعتقد ال والمعطل ، للنار والمجوسي ، للوثن يذبح فالوثني. والمعطل

 ، ووثنه لناره يذبحا لم وإن وغيرھما والشافعي مالك عند ذبيحتھما تؤكل وال ، يؤكل ال لوثنه والوثني لناره المجوسي

:  واإلھالل". المائدة" سورة في تعالى هللاّ  شاء إن بيان مزيد لھذا وسيأتي. بأمره لمسلم ذبح إذا ثور وأبو المسيب ابن وأجازھما

 :  فالة يصف أحمر ابن قال. صوته رفع أي ، بكذا أھل:  يقال ، الصوت رفع

 المعتمر الراكب يھل كما...  ركبانھا بالفرقد يھل

 :  النابغة وقال

 ويسجد يھل يرھا متى بھيج...  غواصھا صدفية درة أو

 ما ال ، واألوثان لألنصاب ذبح ما المراد:  وغيره عباس ابن وقال. والدته عند صياحه وھو ، واستھالله الصبي إھالل ومنه

 المقصود باسم بالصياح العرب عادة رتوج. تعالى هللا شاء إن" المائدة" سورة في بيانه يأتي ما على ، المسيح اسم عليه ذكر

 هللاّ  رضي طالب أبي بن علي أن ترى أال ، التحريم علة ھي التي النية عن به عبر حتى استعمالھم في ذلك وغلب ، بالذبيحة

:  عطية ابن قال. الناس فتركھا ، به هللاّ  لغير أھل مما إنھا:  فقال الفرزدق أبو غالب نحرھا التي اإلبل في النية راعى عنه
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 يحل ال:  الحسن فقال ، جزورا فنحرت عرسا للعبھا صنعت مترفة امرأة عن سئل أنه الحسن أبي بن الحسن أخبار في ورأيت

 .لصنم نحرت إنما فإنھا أكلھا

 امرأة أبي أرسل:  قال قابوس عن جرير أخبرنا:  قال مسلم شيخ التميمي يحيى بن يحيى عن رويناه ما المعنى ھذا ومن:  قلت

 عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول إلى أعجب كانت صالة أية وتسألھا ، منه السالم عليھا تقرأ أن وأمرھا عنھا هللاّ  رضي عائشة إلى

 يدع لم ما فأما ، والسجود الركوع ويحسن القيام فيھن يطيل ركعات أربع الظھر قبل يصلي كان: " قالت. عليھا يدوم وسلم

 أظآرا لنا إن ، المؤمنين أم يا:  الناس من ذلك عند امرأة قالت. الغداة صالة قبل ركعتين ، شاھدا وال مريضا وال صحيحا قط،

 من كلوا ولكن تأكلوا فال اليوم لذلك ذبح ما أما:  قالت ؟ شيئا منه أفنأكل ، منه لنا فيھدون عيد لھم يكون يزال ال العجم من

 ".أشجارھم

 وفيه ، الساكنين اللتقاء األصل وھو وبالكسر لالتباع النون بضم قرئ} ُطرَّ اضْ  َفَمنِ {:  تعالى قوله:  والعشرون الحادية

 فمن" محيصن ابن وقرأ. الضرورة من افتعل فھو ، إليھا أحوج أي المحرمات ھذه من شيء إلى اضطر فمن أي إضمار،

 إلى الراء حركة نقلت غمتأد فلما اضطرر وأصله. الطاء بكسر" اضطر فمن" السمال وأبو. الطاء في الضاد بإدغام" اّطر

 .الطاء

 الفقھاء من الجمھور عليه والذي. مخمصة في بجوع أو ظالم من بإكراه يكون أن يخلو ال االضطرار:  والعشرون الثانية

 أكل على وغلب أكره معناه:  وقيل. الصحيح وھو ، ذلك إلى الجوع وھو والغرث العدم صيره من ھو اآلية معنى في والعلماء

 هللاّ  معصية من وغيره الخنزير لحم أكل على فيكرھونه العدو يأخذه كالرجل عليه أكره يعني:  مجاھد قال. رماتالمح ھذه

 .اإلكراه آخر إلى ذلك يبيح اإلكراه أن إال ، تعالى

 أكلھا له يحل ال أنه إال ، الميتة من الشبع جواز في خالف فال دائمة كانت فإن ، ال أو دائمة تكون أن يخلو فال المخمصة وأما

 ال مما وھذا. أذى وال فيه قطع ال مما ذلك ونحو ، الجبل وحريسة المعلق كالتمر ، قطعا فيه يخاف ال مسلم مال يجد وھو

 إبال رأينا إذ سفر في وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول مع نحن بينما:  قال عنه هللاّ  رضي ھريرة أبي لحديث ، فيه اختالف

 من بيت ألھل اإلبل ھذه إن: " فقال إليه فرجعنا وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول فنادانا إليھا فثبنا الشجر بعضاه مصرورة

 ، ال قالوا" عدال ذلك أترون به ذھب قد فيھا ما فوجدتم مزاودكم إلى رجعتم لو أيسركم هللاّ  بعد ويمنھم قوتھم ھو المسلمين

 ابن خرجه" . تحمل وال واشرب تحمل وال كل: " فقال ؟ والشراب الطعام إلى احتجنا إن أفرأيت:  قلنا". كذلك ھذه إن: "فقال

 إذا أخيه مال من ألحدنا يحل ما ، هللاّ  رسول يا قلنا:  قال المنذر ابن وذكره. عندي األصل ھذا:  وقال ، هللاّ  رحمه ماجة

 هللاّ  تحريم إلى فمردود ذلك بعد فيه ختلفم وكل:  المنذر ابن قال" . يحمل وال ويشرب يحمل وال يأكل: " قال ؟ إليه اضطر

 بأال ذلك في الفرض وتوجه ، المسلم مھجة رمق رد عليه تعين إذا المسلم أن ذلك في القول وجملة:  عمر أبو قال. األموال

 وإن ، ومقاتلته منعه من محاربة ذلك من له ما منه للممنوع وكان. اآلدمية المھجة تلك بترميق عليه قضي غيره ھناك يكون

 أو كثيرا كانوا فإن. الفرض عليه يتعين فحينئذ ، غير ال واحد إال ھناك يكن لم إذا العلم أھل عند وذلك ، نفسه على ذلك أتى

 اختلفوا أنھم إال. سواء ويمسكھا المسلم نفس يرد مما وغيره ذلك في والماء. الكفاية على فرضا عليھم ذلك كان وعددا جماعة
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 مذھبنا وفي ، آخرون وأباھا ، موجبون فأوجبھا ، نفسه به ورمق مھجته به ردت الذي على يءالش ذلك قيمة وجوب في

 بالشيء والتلف الذھاب خوف عند المسلم مھجة رد وجوب في ومتقدميھم متأخريھم العلم أھل بين خالف وال. جميعا القوالن

 .البلغة وفيه صاحبه على فيه مضرة ال الذي اليسير

 قاال الوليد بن ومحمد بشار ابن محمد وحدثنا" ح" شبابة أنبأنا شيبة أبي بن بكر أبو أنبأنا ماجة ابن خرج:  والعشرون الثالثة

:  قال - غبر بني من رجال - شرحبيل بن عباد سمعت:  قال إياس بن جعفر بشر أبي عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا

 صاحب فجاء ، كسائي في وجعلته وأكلته ففركته سنبال فأخذت انھاحيط من حائطا فأتيت المدينة فأتيت مخمصة عام أصابنا

 أو جائعا كان إذ أطعمته ما: " للرجل فقال ، فأخبرته وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول فأتيت ، ثوبي وأخذ فضربني الحائط

 .وسق نصف أو طعام من بوسق هل وأمر ، ثوبه إليه فرد وسلم عليه هللاّ  صلى النبي فأمره" جاھال كان إذ علمته وال ساغبا

 الغبري شرحبيل بن وعباد. وحده لمسلم فإنه شيبة أبي ابن إال ، ومسلم البخاري رجاله على اتفق صحيح حديث ھذا:  قلت

 رحمه عمر أبو ذكر فيما القصة ھذه غير وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن له وليس ، شيئا ومسلم البخاري له يخرج لم اليشكري

 إذا: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن سمرة عن الحسن عن داود أبو روى وقد. المخمصة في واألدب القطع ينفي وھو ، هللاّ 

 أجاب فإن ثالثا فليصوت فيھا يكن لم وإن وليشرب فليحتلب له أذن فإن فليستأذنه صاحبھا فيھا كان فإن ماشية على أحدكم أتى

 عمر ابن عن نافع عن عبيدهللاّ  عن سليم بن يحيى عن الترمذي وذكر" . يحمل وال وليشرب فليحتلب وإال له أذن فإن فليستأذنه

 حديث من إال نعرفه ال غريب حديث ھذا:  قال" . خبنة يتخذ وال فليأكل حائطا دخل من: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن

 ، المعلق الثمر عن سئل وسلم عليه هللاّ  صلى يالنب أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من وذكر. سليم بن يحيى

 هللاّ  رضي عمر حديث وفي. حسن حديث:  فيه قال" . عليه شيء فال خبنة متخذ غير حاجة ذي من منه أصاب من: "فقال

 فإن ، الشيء فيه يحمل الذي الوعاء وھو:  عمر أبو قال عبيد أبو قال" . ثبانا يتخذ وال فليأكل بحائط أحدكم مر إذا: "عنه

 جعلت إذا كسائي تحولت قد:  منه يقال ، الحال فھو ظھرك على حملته فإن ، ثبانا تثبنت قد:  يقال ، ثبان فھو يديك بين حملته

" . خبنة يتخذ وال" المرفوع شعيب بن عمرو حديث ومنه ، خبنة فھو حضنك في جعلته فإن. ظھرك على حملته ثم شيئا فيه

 يشتري معه شيء ال الذي المضطر للجائع فيه رخص أنه الحديث ھذا يوجه وإنما:  عبيد أبو لقا. خبنا أخبن خبنت:  منه يقال

 قوته قدر بطنه في كان ما إال يحمل أال به

 أول في كان كما ذلك بعمل عادة ھناك كانت فإن ، منه نفس بطيب إال الغير مال تحريم عليه المتفق األصل ألن:  قلت

 .أعلم وهللاّ  تقدم كما ، والضرورة المجاعة أوقات على ذلك ويحمل. جائز فذلك ، البلدان بعض في اآلن ھو كما أو اإلسالم،

 ، ويتضلع يشبع حتى يأكل أنه:  أحدھما:  قولين على فيھا العلماء فاختلف ، األوقات من وقت في النادر وھو الثاني كان وإن

 قال وبه ، موطئه في مالك معناه قال. طرحھا غنى عنھا وجد اوإذ ، وقفر مفازة من يديه بين فيما الضرورة خشي إذا ويتزود

 عدم حالة في ھو إنما الضرورة ومقدار. مباحا فيعود التحريم ترفع الضرورة أن ذلك في والحجة. العلماء من وكثير الشافعي

 وقد سفرھم من جعوار لما وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أصحاب فإن ، ذلك في نص العنبر وحديث. وجوده حالة إلى القوت

 ، العنبر تدعى دابة ھي إذا أتوه فلما ، الضخم الكثيب كھيئة ساحله على لھم فرفع البحر ساحل إلى انطلقوا ، الزاد عنھم ذھب
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 اضطررتم وقد ، هللاّ  سبيل وفي وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول رسل نحن بل ، ال:  قال ثم. ميتة:  أميرھم عبيدة أبو فقال

 ميتة أنه اعتقدوا مما - عليھم هللاّ  رضوان - وشبعوا فأكلوا. الحديث ، سمنا حتى ثلثمائة ونحن شھرا عليھا فأقمنا:  قال. فكلوا

 معكم ھل: " وقال حالل أنه وسلم عليه هللاّ  صلى فأخبرھم وسلم عليه هللاّ  صلى للنبي ذلك وذكروا ، المدينة إلى منھا وتزودوا

 قال وبه. الرمق سد بقدر يأكل. طائفة وقالت. فأكله منه وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول إلى لوافأرس" فتطعمونا شيء لحمه من

 والمسافر ، رمقه يسد ما بقدر يأكل المقيم:  فقالوا والمسافر المقيم حالة بين الشافعي أصحاب وفرق حبيب وابن الماجشون ابن

 يجوز ال الميتة فإن ، عوضا منه يأخذ وال إياھا أعطاه مضطرا وجد وإن ، طرحھا عنھا غنى وجد فإذا:  ويتزود يتضلع

 .بيعھا

 قال وبه ، يشرب فال عطش أو بجوع كان وإن ، خالف بال شرب بإكراه كان فإن خمر إلى اضطر فإن - والعشرون الرابعة

 الميتة وحرم ، مطلقا تحريما خمرال حرم تعالى هللاّ  فإن ، الشافعي قول وھو. عطشا إال الخمر يزيده وال:  قال العتبية في مالك

 َفإِنَّهُ { الخنزير في قال تعالى هللاّ  ألن ، شربھا عطشا أو جوعا عنه الخمر ردت إن:  األبھري وقال. الضرورة عدم بشرط

 ھو الذي الجلي بالمعنى للضرورة الخنزير إباحة في فتدخل} ِرْجسٌ { إنھا الخمر في تعالى وقال. للضرورة أباحه ثم} ِرْجسٌ 

  .مدة ولو الجوع وترد ، ساعة ولو تروي أن بد وال ، القياس من أقوى

 يقرب وال الميتة ويأكل ، الخمر يشرب وال الدم المضطر يشرب:  قال أنه القاسم ابن عن أصبغ روى - والعشرون الخامسة

 أصحاب عليه نص. أغلظ يفھ الحد فيھا يلزم الخمر ألن ، الخمر يشرب وال البول ويشرب - وھب ابن وقاله - اإلبل ضوال

 .الشافعي

 ألنھا ، حبيب ابن ذلك وأجاز. ذلك يدعي أن مخافة ، ال. فقيل ، ال أو بخمر يسيغھا فھل بلقمة غص فإن - والعشرون السادسة

 تخفى الف شاھدناه فإن بيننا فيما وأما ، تعالى هللاّ  وبين بينه فيما له يجوز فإنه بلقمة الغاص أما: " العربي ابن. ضرورة حالة

 هللاّ  عند العقوبة من وسلم ظاھرا حددناه يظھر لم وإن ، ذلك ظھر إذا فيصدق ، غيرھا من الغصة صورة الحال بقرائن علينا

 يحل ال آدم وابن والخنزير. حال في حالل ألنھا ، الميتة أكل آدم ابن ولخم وخنزيرا ميتة المضطر وجد إذا ثم. باطنا تعالى

 له تحل ألنھا األجنبية وطئ ، أجنبية أو أخته يطأ أن أكره لو كما ، المثقل التحريم من يقتحم أن أولى المخفف والتحريم. بحال

 عليه بقوله أحمد احتج. وداود أحمد قال وبه ، علماؤنا قاله ، مات ولو آدم ابن يأكل وال. األحكام لھذه الضابط ھو وھذا. بحال

 وال ، الدم محترم ألنه ذميا يقتل أن له يجوز وال. آدم ابن لحم يأكل:  الشافعي وقال" . حيا ككسره الميت عظم كسر: " السالم

 قد:  قال بأن المزني على داود وشنع. منه واألكل قتله جاز محصنا زانيا أو حربيا كان فإن. الغير مال ألنه أسيرا وال مسلما

 ابن قال. الكافر أكل من منعتھم إذ األنبياء لقتل تعرضت قد فأنت:  قال بأن شريح ابن عليه فغلب األنبياء لحوم أكل أبحت

 .أعلم وهللاّ  ، ويحييه ينجيه ذلك أن تحقق إذا إال اآلدمي يأكل أال عندي الصحيح:  العربي

 أمن إن:  فقال ، غنما أو زرعا أو تمرا الغير مال يجد وھو الميتة أكل إلى المضطر عن مالك سئل - والعشرون السابعة

 أحب وذلك ، شيئا منه يحمل وال جوعه يرد ما وجد ذلك أي من أكل ، قوله في ويصدق سارقا يعد ال بحيث بدنه على الضرر
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 أجوز الميتة أكل فإن سارقا يعدوه وأن يصدقوه أال خشي ھو وإن. مستوفى المعنى ھذا تقدم وقد ، الميتة يأكل أن من إليّ 

 .سعة المنزلة ھذه على الميتة أكل في وله ، عندي

 أن سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن حماد حدثنا قال إسماعيل بن موسى حدثنا قال داود أبو روى - والعشرون ةالثامن

 ، فمرضت صاحبھا يجد فلم فوجدھا ، فأمسكھا وجدتھا فإن ضلت لي ناقة إن:  رجل فقال ، وولده أھله ومعه الحرة نزل رجال

 هللاّ  صلى هللاّ  رسول أسأل حتى:  فقال ، ونأكله وشحمھا لحمھا نقدد حتى اسلخھا:  فقالت. فنفقت فأبىّ  ، انحرھا:  امرأته فقالت

 ھال:  فقال ، الخبر فأخبره صاحبھا فجاء:  قال" فكلوھا: " قال ، ال قال" يغنيك غنى عندك ھل: " فقال ، فسأله فأتاه وسلم عليه

 وإن الميتة من يأكل المضطر أن:  أحدھما:  دليالن ديثالح ھذا في:  منداد خويز ابن قال. منك استحييت:  فقال نحرتھا كنت

 أباحه ألنه ، ويتزود ويدخر ويشبع يأكل:  والثاني. نفسه على خوفه عن يسأله ولم الغنى عن سأله ألنه ، التلف يخف لم

 وھب بن عقبة أنبأنا قال دكين بن الفضل حدثنا قال عبدهللا بن ھارون وحدثنا:  داود أبو قال. يشبع أال عليه يشترط ولم االدخار

 لنا يحل ما:  فقال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أتى أنه العامري الفجيع عن يحدث أبي سمعت:  قال العامري عقبة بن

 وأبي ذاك: " قال عشية وقدح غدوة قدح:  عقبة لي فسره:  نعيم أبو قال. ونصطبح نغتبق:  قلنا" طعامكم ما: " قال الميتة؟

 وقال. النھار أول من والصبوح النھار آخر من الغبوق:  داود أبو قال. الحال ھذه على الميتة لھم فأحل:  الق" . الجوع

 كان وإن ، النفس ويقيم الرمق يمسك بالعشي والقدح ، بالغداة اللبن من والقدح ، الغداء والصبوح ، العشاء الغبوق:  الخطابي

 النفس تأخذ أن إلى مباح الميتة تناول أن داللته فكان ، الميتة تناول ذلك مع لھم أباح وقد ، التام الشبع يشبع وال البدن يغذي ال

 أن جاز ويغتبقوا يصطبحوا أن جاز إذا:  منداد خويز ابن قال. الشافعي قولي أحد وھو مالك ذھب ھذا وإلى. القوت من حاجتھا

 وإليه ، رمقه يمسك ما قدر إال الميتة من يتناول أن له يجوز ال:  اآلخر القول في والشافعي حنيفة أبو وقال. ويتزودوا يشبعوا

 وروى. تناولھا بعد بلغھا إذا فكذلك ، شيئا منھا يأكل أن له يجز لم الحال بھذه االبتداء في كان لو ألنه:  قالوا. المزني ذھب

 ، ھذا خالف والصحيح. لقم ثالث لىع يزداد ال:  حيان بن مقاتل وقال. بشيء منھا يتضلع ال:  قتادة وقال. الحسن عن نحوه

 .تقدم كما

 ابن فقال باإلحراق تغيرت فإن ، محرقة أو العين قائمة استعمالھا إلى يحتاج أن يخلو فال بھا التداوي وأما - والعشرون التاسعة

 رواية من لعتبيةا وفي. الصفات لتغير تطھير الحرق أن على بناء الماجشون ابن وخففه. والصالة بھا التداوي يجوز:  حبيب

 قال فقد بعينھا قائمة الميتة كانت وإن. يغسله حتى به يصلي ال جرحه في وضعه إذا الميتة عظام من يصنع المرتك في مالك

 لم المجاعة في عوض منھا وجد ولو. المجاعة بخالف حالال عوضا منھا ألن ، بالخنزير وال بحال بھا يتداوى ال:  سحنون

 وقال. أصحابه من ھريرة أبي ابن اختيار وھو ، الشافعي مذھب ظاھر وھو ، مالك قاله ، بھا يتداوى ال الخمر وكذلك. تؤكل

 وقال. الثوري قول وھو ، الشافعي أصحاب من الطبري القاضي اختيار وھو ، العطش دون للتداوي شربھا يجوز:  حنيفة أبو

 يجوز:  وقيل. التداوي بخالف عاجل العطش ضرر ألن ، التداوي دون للعطش شربھا يجوز:  الشافعية من البغداديين بعض

 ومنع. العرنيين لحديث ، خاصة اإلبل بأبوال إال محرم بكل التداوي الشافعي أصحاب بعض ومنع. جميعا لألمرين شربھا

 بن لطارق السالم عليه ولقوله ،" عليھم حرم فيما أمتي شفاء يجعل لم هللاّ  إن: " السالم عليه لقوله ، محرم بكل التداوي بعضھم
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 مسلم رواه" . داء ولكنه بدواء ليس إنه: " فقال ، للدواء أصنعھا إنما ، فقال يصنعھا أن كره أو فنھاه الخمر عن سأله وقد سويد

 .أعلم وهللاّ  ، شربه يجوز وال بالسم التداوي يجوز فإنه ، االضطرار بحالة يقيد أن يحتمل وھذا. الصحيح في

 في يصلح" غير" رأيت وإذا. االستثناء على:  وقيل ، الحال على نصب" غير"} َباغٍ  َغْيرَ {:  تعالى قوله_ ثالثين الموفية

 الياء على الضمة ثقلت ، باغي أصله" باغ"و. عليه فقس ، استثناء فھي" إال" موضعھا صلح وإذا ، حال فھي" في" موضعه

 غير" وعكرمة زيد وابن والربيع والحسن قتادة قال فيما عنىوالم. عليھا تدل والكسرة الياء فحذفت ، ساكن والتنوين فسكنت

 شھوة أكلھا في" باغ غير: " السدي وقال. ويأكلھا مندوحة المحرمات ھذه عن يجد بأن" عاد وال" ، حاجته فوق أكله في" باغ

 وال" المسلمين على" باغ رغي" المعنى:  وغيرھما جبير وابن مجاھد وقال. الشبع حد إلى األكل باستيفاء" عاد وال" ، وتلذذا

 على والغارة الرحم قطع في والمسافر السلطان على والخارج الطريق قطاع والعادي الباغي في فيدخل ، عليھم" عاد

 هللاّ  قال ، فجرت إذا بغاء تبغي المرأة بغت:  يقال ، الفساد قصد اللغة في البغي أصل فإن ، صحيح وھذا. شاكله وما المسلمين

 خرج:  تقول والعرب. الفساد غير طلب في البغي استعمل وربما]. 33:  النور[} اْلِبَغاءِ  َعلَى َفَتَياِتُكمْ  ُتْكِرُھوا الوَ {:  تعالى

 :  الشاعر قول ومنه ، طلبھا في أي ، له إبل بغاء في الرجل

 الرتائم تعقاد الخير ء...  بغا من يمنعك ال

 كاألشائم واأليامن من...  كاأليا األشائم إن

 من ، والئث وھائر شائك واألصل. والث وھار السالح كشاكي ، المقلوب من فھو ، عائد" عاد" أصل} َعادٍ  َوال{:  تعالى قوله

 المباح عدم فصار ، بينا كما المباحات جميع عن لعجزه المحرمات جميع أكل االضطرار حالة في هللاّ  فأباح. العمامة لثت

 .المحرم استباحة في شرطا

 في والشافعي مالك عليه فحظرھا ، سبيل وإخافة طريق بقطع ، معصية بضرورته اقترن إذا العلماء واختلف -والثالثون الثانية

 وأباحھا. وليأكل فليتب األكل أراد فإن ، يعان أن يحل ال والعاصي ، عونا ذلك أباح سبحانه هللاّ  ألن ، معصيته ألجل قوليه أحد

 له يبيح ممن وعجبا:  العربي ابن قال. ومعصيته طاعته بين استباحته في وسويا ، له آلخرا القول في والشافعي حنيفة أبو له

 .قطعا مخطئ فھو قاله فإن ، يقوله أحدا أظن وما ، المعصية على التمادي مع ذلك

 َتْقُتلُوا َوال{ : تعالى هللاّ  قال ، فيه ھو مما معصية أشد المعصية سفر في نفسه المرء إتالف فإن ، ھذا خالف الصحيح:  قلت

 إلى اضطر من:  مسروق قال وقد ، كان ما عنه التوبة فتمحو حال ثاني في يتوب ولعله ، عام وھذا] 29:  النساء[} أَْنفَُسُكمْ 

:  بالكيا المعروف الطبري الحسن أبو قال. عنه هللاّ  يعفو أن إال ، النار دخل مات حتى يأكل فلم الخنزير ولحم والدم الميتة أكل

 من الميتة تناول وليس  ، عاصيا كان الميتة أكل من امتنع ولو ، واجبة عزيمة ھو بل رخصة الضرورة عند الميتة أكل يسول

 كان إذا المقيم للعاصي كاإلفطار وھو ، حضرا أو كان سفرا الضرورة نتائج من ھو بل بالسفر متعلقا أو السفر رخص

 .عندنا الصحيح وھو:  قال. ءالما عدم عند المسافر للعاصي وكالتيمم مريضا،
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 سفر في األكل له يجوز أنه:  المنتقى في الباجي ذكره فيما مذھبه من فالمشھور ، ذلك في مالك عن الروايات واختلفت:  قلت

 ألن ، سواء فيه والعاصي فالطائع االضطرار عند األكل فأما:  منداد خويز ابن وقال. والفطر القصر له يجوز وال المعصية

 أن من حالة أسوأ بل المقيم حكم عنه يسقط المعاصي إلى الخارج بخروج وليس ، والحضر السفر في تناولھا يجوز ةالميت

 يقصر أن يجز لم معصية سفر السفر كان فمتى. بالسفر متعلقتان رخصتان ألنھما ، والقصر الفطر كذلك وليس ، مقيما يكون

 والسفر الحضر في التيمم ألن ، المعصية سفر في الماء عدم إذا يتيمم إنه:  قلنا ولذلك ، بالسفر تختص الرخصة ھذه ألن ، فيه

 ، المعاصي أكبر وتلك ، نفسه تلف األكل تركه وفي ، ارتكبھا معصية ألجل والتيمم الميتة أكل من منعه يجوز وكيف. سواء

 ، ازن:  الخمر لشارب يقال أن يجوزأ أخرى فارتكب معصية ارتكبت:  له يقال أن أيجوز. للصالة إضاعة التيمم تركه وفي

 من أحد عن وال مالك عن خالفا يذكر ولم ، له القرآن أحكام في كله ھذا ذكر ؟ الصالة ضيعا:  لھما يقال أو اكفر:  وللزاني

 فسوى. رمضان في ويفطر ، الصالة يقصر بسفره العاصي أن األندلسي عبدالرحمن بن زياد وروى: " الباجي وقال. أصحابه

 وجه على باألكل مأمور وأنه ، األكل عن باإلمساك نفسه قتل له يجوز ال أنه خالف وال. حنيفة أبي قول وھو ، كله ذلك بين

 فكذلك ، بھا اإلتيان يلزمه بل ، والصالة الصيام من والواجبات الفروض عنه تسقط ال معصية سفر في كان ومن ، الوجوب

 على بھا يستعين أن له يباح فال ، إليھا الناس لحاجة األسفار في أبيحت إنما نيالمعا ھذه أن األول القول وجه. ذكرناه ما

 في حبيب ابن وتعلق. توبته بعد الميتة لحم يتناول ثم يتوب بأن وذلك:  حبيب ابن قال. نفسه يقتل أال إلى سبيل وله المعاصي

 وجه على والمسافر. باغيا يكون أال للضرورة الميتة إباحة في فاشترط} َعادٍ  َوال َباغٍ  َغْيرَ  اْضُطرَّ  َفَمنِ {:  تعالى بقوله ذلك

 ". أعلم وهللاّ  ، اإلباحة شروط فيه توجد فلم ، ومعتد باغ - إثم طالب أو رحم قطع في أو ، القطع أو الحرابة

 إثم وال عاد وال باغ غير المضطر أن اآلية ومنظوما ، األصوليين بين فيه مختلف وھو ، الخطاب بمفھوم استدالل ھذا:  قلت

 .الدليل فعليه ما ألمر زواله ادعى فمن ، الخطاب عموم واألصل ، عنه مسكوت وغيره ، عليه

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله - والثالثون الرابعة  أنه رحمته ومن ، فيه رخص بما يؤاخذ أال فأولى ، المعاصي يغفر أي} َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 .رخص

ُ  أَْنَزلَ  َما َيْكُتُمونَ  ينَ الَّذِ  إِنَّ { 174:  اآلية ً  بِهِ  َوَيْشَتُرونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  هللاَّ ارَ  إاِلَّ  ُبُطونِِھمْ  فِي َيأُْكلُونَ  َما أُولَئِكَ  َقلِيالً  َثَمنا  َوال النَّ
ُ  ُيَكلُِّمُھمُ  يِھمْ  َوال اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  هللاَّ  }أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  ُيَزكِّ

ُ  أَْنَزلَ  َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله  محمد صفة من التوراة في هللاّ  أنزل ما كتموا ، اليھود علماء يعني} اْلِكَتابِ  ِمنَ  هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُْنِزلُ  َقالَ  َوَمنْ {:  تعالى قال كما ، أظھر" : أنزل" ومعنى. رسالته وصحة وسلم عليه هللاّ  صلى :  اماألنع[} هللاَّ

ً { بالمكتوم أي} ِبهِ  َوَيْشَتُرونَ {. رسله على مالئكته به أنزل ما أي ، النزول من بابه على ھو:  وقيل. سأظھر أي] 93  َثَمنا

  .قليال كان الرشاء من يأخذونه كانوا ما ألن:  وقيل. عاقبته وسوء مدته النقطاع قليال وسماه. الرشاء أخذ يعني} َقلِيالً 

 ھذا تقدم وقد ، يصيبھا دنيا بسبب لذلك مختارا الحق كتم من المسلمين من تتناول فإنھا األخبار في كانت إنو اآلية وھذه:  قلت

 .المعنى
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 أرضي فالن أكل مثل في مجازا يستعمل قد إذ ، األكل حقيقة على وتأكيدا داللة البطون ذكر} ُبُطوِنِھمْ  فِي{:  تعالى قوله

" النار إال" ومعنى. له خطر ال الذي المطعم من بحظھم آخرتھم باعوا وأنھم جشعھم لىع تنبيه أيضا البطون ذكر وفي. ونحوه

:  وقيل. المفسرين أكثر قال ھكذا ، النار إلى يؤديھم ألنه نارا الرشاء من أكلوه ما فسمي ، بالنار عليه هللاّ  يعذبھم حرام إنه أي

 أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قال كما ، بالحال المآل عن خبرفأ. حقيقة جھنم في النار بأكل كتمانھم على يعاقبھم إنه أي

ً  اْلَيَتاَمى َما ُظْلما  :  قولھم ومنه ، ذلك إلى تؤول عاقبته أن أي] 10:  النساء[} َناراً  ُبُطوِنِھمْ  فِي َيأُْكلُونَ  إِنَّ

 للخراب وابنوا للموت لدوا

 :  قال

 الوالدة تلد ما فللموت

 :  آخر

 كثير والشعر القرآن في وھو...  نبنيھا الدھر لخراب ودورنا

ُ  ُيَكلُِّمُھمُ  َوال{:  تعالى قوله  وقال. عليه غضب إذا فالنا يكلم ال فالن:  يقال ، عنھم الرضا وإزالة عليھم الغضب عن عبارة} هللاَّ

 وال المعنى:  وقيل]. 108:  المؤمنون[} ُتَكلُِّمونِ  َوال افِيھَ  اْخَسأُوا{ التنزيل وفي. يحبونه بما" يكلمھم وال" المعنى:  الطبري

يِھمْ  َوال{. بالتحية المالئكة إليھم يرسل  وال خيرا عليھم يثني ال:  الزجاج وقال. فيطھرھم الخبيثة أعمالھم يصلح ال أي} ُيَزكِّ

 هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال عنه هللاّ  رضي ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. تقدم وقد ، مؤلم بمعنى" أليم. "أزكياء يسميھم

 وعائل كذاب وملك زان شيخ أليم عذاب ولھم إليھم ينظر وال يزكيھم وال القيامة يوم هللاّ  يكلمھم ال ثالثة: " وسلم عليه

 لم إذ ، المعاصي تلك على لھم الحامل واالستخفاف المعاندة لمحض العقوبة وشدة العذاب بأليم ھؤالء خص وإنما". مستكبر

 يعطف وال يرحمھم ال} إِلَْيِھمْ  َيْنُظرُ  ال{ ومعنى. مثلھم يكن لم من تدعو كما ضرورة إليه دعتھم وال ، حاجة ذلك على يحملھم

 .تعالى هللاّ  شاء إن" عمران آل" في وسيأتي. عليھم

اللَةَ  اْشَتَرُوا الَِّذينَ  أُولَئِكَ { 175:  اآلية ارِ  َعلَى أَْصَبَرُھمْ  َفَما َمْغفَِرةِ بِالْ  َواْلَعَذابَ  بِاْلُھَدى الضَّ  }النَّ

اللَةَ  اْشَتَرُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله  وكانت للضاللة تابعا العذاب كان ولما. فيه القول تقدم} ِباْلَمْغفَِرةِ  َواْلَعَذابَ  ِباْلُھَدى الضَّ

 .الشراء تجوز في دخال طرحوه الذي للھدى تابعة المغفرة

 إلى مردود وھو التعجب معناه" ما" أن - ومجاھد الحسن منھم - الجمھور مذھب} النَّارِ  َعلَى أَْصَبَرُھمْ  َفَما{:  لىتعا قوله

 و] 17:  عبس[} أَْكَفَرهُ  َما األِْنَسانُ  قُِتلَ {:  التنزيل وفي. فيھا ومكثھم النار على صبرھم من اعجبوا:  قال كأنه ، المخلوقين

 من عليھا وهللاّ  لھم ما:  والربيع جبير وابن وقتادة الحسن قال. علي أبو صدر المعنى وبھذا]. 38:  مريم[} ْبِصرْ َوأَ  ِبِھمْ  أَْسِمعْ {

 أن اليمن قاضي أخبرني:  قال الكسائي أخبرني الفراء قال. معروفة يمنية لغة وھي النار على أجرأھم ما ولكن ، صبر

. عليه أجرأك ما أي ؟ هللاّ  على أصبرك ما:  صاحبه له فقال ، فحلف أحدھما على اليمين فوجبت إليه اختصما خصمين
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 ما:  قولھم من ، النار على أبقاھم ما المعنى أن الزجاج وحكى. إليھا يؤدي عمال يعملون إذ النار على أشجعھم ما:  والمعنى

 الكسائي وقال صبرا الجزع قلة علفج ، النار من جزعھم أقل فما المعنى:  وقيل. فيه أبقاه ما أي الحبس على فالنا أصبر

 عبيدة وأبو وعطاء والسدي عباس ابن قاله ، التوبيخ معناه استفھام" ما: " وقيل. النار أھل عمل على أدومھم ما أي:  وقطرب

 واالستخفاف بھم االستھانة وجه على ھذا:  وقيل ؟ النار أھل عمل على صبرھم شيء أكثر أي:  ومعناه ، المثنى بن معمر

 .رھمبأم

َ  بِأَنَّ  َذلِكَ { 176:  اآلية لَ  هللاَّ  }َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  لَفِي اْلِكَتابِ  فِي اْخَتلَفُوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َنزَّ

 ، ذلك األمر تقديره:  الزجاج وقال. بالنار الحكم ذلك:  قال كأنه ، الحكم إلى إشارة وھو ، رفع موضع في} َذلِكَ {:  تعالى قوله

 معناه ، نصب محله:  وقيل. لھم معلوم ذلك معناه ، مضمر" ذلك" وخبر:  األخفش قال. لھم العذاب ذلك أو ، األمر ذلك أو

َ  ِبأَنَّ {. بھم ذلك فعلنا لَ  هللاَّ  في اختلفوا الذين وإن. "بالحجة وقيل. بالصدق أي} ِباْلَحقِّ { الموضع ھذا في القرآن يعني} اْلِكَتابَ  َنزَّ

 التمسك في وسلفھم آباءھم خالفوا:  وقيل. صفته اليھود وأنكر ، عيسى صفة فيھا أن النصارى فادعى ، التوراة يعني" الكتاب

 اختلفوا والذين ، القرآن المراد:  وقيل. فيھا واختلفوا وسلم عليه هللاّ  صلى محمد صفة من التوراة في ما خالفوا:  وقيل. بھا

 القول تقدم وقد ذلك غير إلى ، مفترى:  وبعضھم ، األولين أساطير:  يقول وبعضھم ، سحر ھو:  بعضھم يقول ، قريش كفار

 . والحمد ، الشقاق معنى في

ِ  آَمنَ  َمنْ  اْلبِرَّ  َولَِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  قَِبلَ  ُوُجوَھُكمْ  ُتَولُّوا أَنْ  اْلبِرَّ  َلْيسَ { 177:  اآلية َّ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمالئَِكةِ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا
بِيِّينَ  ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكينَ  َواْلَيَتاَمى اْلقُْرَبى َذِوي ُحبِّهِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآَتى َوالنَّ ائِلِينَ  السَّ َقابِ  َوفِي َوالسَّ الةَ  َوأََقامَ  الرِّ  َوآَتى الصَّ

َكاةَ  ابِِرينَ وَ  َعاَھُدوا إَِذا بَِعْھِدِھمْ  َواْلُموفُونَ  الزَّ اءِ  اْلَبأَْساءِ  فِي الصَّ رَّ  }اْلُمتَّقُونَ  ُھمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدقُوا الَِّذينَ  أُولَئِكَ  اْلَبأْسِ  َوِحينَ  َوالضَّ

 :  مسائل ثمان فيه

 عليه هللاّ  صلى هللاّ  نبي سأل رجال أن لنا ذكر:  قتادة فقال ، الخطاب بھذا المراد من اختلف} اْلِبرَّ  لَْيسَ {:  تعالى قوله:  األولى

 ورسوله، عبده محمدا وأن ، هللاّ  إال إله ال أن شھد إذا الفرائض قبل الرجل كان وقد:  قال. اآلية ھذه هللاّ  فأنزل ، البر عن وسلم

 اختلفوا ألنھم والنصارى لليھود الخطاب:  أيضا وقتادة الربيع وقال ، اآلية ھذه هللاّ  فأنزل ، الجنة له وجبت ذلك على مات ثم

 القبلة تحويل في وتكلموا ، الشمس مطلع المشرق إلى والنصارى ، المقدس بيت قبل المغرب إلى فاليھود ، والتولي التوجه في

ّ  آمن من البر ولكن ، فيه أنتم ما البر ليس:  لھم فقيل ، توليتھا فرقة كل وفضلت  .با

 أو االسم شئت أيھما فتجعل المعرفتان بعدھا يقع ، كان أخوات من ليس ألن ، بالنصب" البر" وحفص حمزة قرأ:  الثانية

 ، يتنكر ال ألنه اسما يكون بأن أولى المصدر وكان ، االسم" تولوا أن" وجعل ، نصبه" البر" : "ليس" بعد وقع فلما ، الخبر

 البر ليس تقديره ،" تولوا أن" وخبره ، ليس اسم أنه على بالرفع" البر" الباقون وقرأ. التعريف في أقوى والفعل يتنكر قد والبر

َتُھمْ  َكانَ  َما{:  كقوله ، البر وجوھكم توليتكم ليس األول وعلى ، وجوھكم توليتكم  َكانَ  ُثمَّ { ،] 25:  الجاثية[} َقالُوا أَنْ  إاِلَّ  ُحجَّ

وأَى أََساُءوا الَِّذينَ  َعاقَِبةَ  ُبوا أَنْ  السُّ ُھَماأَ  َعاقَِبَتُھَما َفَكانَ {] 10:  الروم[} َكذَّ  ويقوي. مثله كان وما] 17:  الحشر[} النَّارِ  فِي نَّ

 فيه يجوز وال] 189:  البقرة[} ُظُھوِرَھا ِمنْ  اْلُبُيوتَ  َتأُْتوا ِبأَنْ  اْلِبرُّ  َولَْيسَ {:  قوله في إجماعا الباء معه الثاني أن الرفع قراءة
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 في وكذلك" تولوا بأن البر ليس" بالباء أبي مصحف في ھو وكذلك. له مخالفته من أولى الثاني على األول فحمل ، الرفع إال

 .حسنتان والقراءتان ، القراء أكثر وعليه ، أيضا مسعود ابن مصحف

َِّ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبرَّ  َولَِكنَّ {:  تعالى قوله:  الثالثة  فحذف ، آمن من بر البر ولكن:  والتقدير ، للخير جامع اسم ھھنا البر} ِبا

 وقطرب الفراء قاله] 93:  البقرة[} اْلِعْجلَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َوأُْشِرُبوا{ ،] 82:  يوسف[} اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {:  تعالى كقوله المضاف،

 :  الشاعر وقال. والزجاج

 وإدبار إقبال ھي فإنما

 :  النابغة وقال إدبار وذات إقبال ذات أي

 مرحب كأبي خاللته...  أصبحت من تواصل وكيف

 أي] 163:  عمران آل[} هللاَِّ  ِعْندَ  َدَرَجاتٌ  ُھمْ {:  تعالى كقوله ، البر ذا ولكن المعنى:  وقيل. فحذف ، مرحب أبي كخاللة أي

 وحدت الكعبة إلى القبلة وصرفت الفرائض وفرضت المدينة إلى ھاجر لما وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن وذلك. درجات ذوو

ّ  آمن من - البر ذا أي - البر ولكن ، ذلك غير تعملوا وال تصلوا أن كله البر ليس" : فقال اآلية ھذه هللاّ  أنزل الحدود  إلى ، با

 ، والبر البار بمعنى" البر" يكون أن ويجوز. أيضا والزجاج وسفيان وعطاء والضحاك ومجاھد عباس ابن قاله ، آخرھا

:  الملك[} َغْوراً  َماُؤُكمْ  أَْصَبحَ  إِنْ {:  التنزيل وفي. وفطر وصوم ، عدل رجل:  يقال كما ، المصدر بمعنى يسمى قد والفاعل

 .الباء بفتح" البر ولكن" لقرأت القرآن يقرأ ممن كنت لو:  المبرد وقال. عبيدة أبي اختيار وھذا ، غائرا أي] 30

اِبِرينَ  َعاَھُدوا إَِذا ِبَعْھِدِھمْ  َواْلُموفُونَ {:  تعالى قوله:  الرابعة  في من ألن" من" على عطفا" الموفون" كوني:  فقيل} َوالصَّ

 ، المدح على نصب" والصابرين. "واألخفش الفراء قاله ، والموفون المؤمنون البر ولكن:  قال كأنه ، رفع ومحل جمع موضع

 ، مالكال أول يتبعونه وال والمذموم الممدوح إفراد بذلك يريدون كأنھم الذم وعلى المدح على تنصب والعرب. فعل بإضمار أو

الةَ  َواْلُمقِيِمينَ {:  فقوله المدح فأما. وينصبونه  :  الكسائي وأنشد]. 162:  النساء[} الصَّ

 غاويھا أمر أطاعت نميرا إال...  مرشدھم أمر أطاعوا قوم وكل

 نخليھا دار لمن والقائلون...  أحدا يظعنوا ولما الظاعنين

 :  عبيدة أبو وأنشد

 الجزر وآفة العداة سم...  ھم الذين قومي يبعدن ال

 األزر معاقد والطيبون...  معترك بكل النازلين

 :  آخر وقال
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 الجمل أصحاب ضبة بني نحن

 :  الورد بن عروة وقال. اآلية] 61:  األحزاب[} ُثقِفُوا أَْيَنَما َمْلُعوِنينَ {:  تعالى فقوله الذم وأما. المدح على فنصب

 وزور كذب من هللا عداة...  تكنفوني ثم الخمر سقوني

: كالمه في تعسف من بعض وقال. بينا كما العرب كالم في موجود ، اإلعراب جھة من فيه مطعن ال ، النعوت في مھيع وھذا

:  فقال المصحف في نظر أنه عثمان عن روي ما ذلك على والدليل:  قال ، اإلمام مصحف كتبوا حين الكتاب من غلط ھذا إن

الةَ  َواْلُمقِيِمينَ { النساء سورة في قال وھكذا. نتھابألس العرب وستقيمه لحنا فيه أرى  المائدة سورة وفي ،] 162:  النساء[} الصَّ

اِبُئونَ {  وھم تقديره ، محذوف والخبر االبتداء على رفع" الموفون: " وقيل. ذكرناه ما والجواب]. 69:  المائدة[} َوالصَّ

 القول وھذا: " النحاس قال. الصابرين وآتى:  قال كأنه" لقربىا ذوي" على عطف" والصابرين: " الكسائي وقال. الموفون

 على" والموفون" رفعت وإذا" من" صلة في دخل" القربى ذوي" على ونسقته" والصابرين" نصبت إذا ألنك ، بين وغلط خطأ

:  الكسائي وقال ".بالمعطوف والموصول الصلة بين وفرقت ، الصلة تتم أن قبل من" من" على نسقت فقد" من" على نسق أنه

: الفراء قال. المدح على أو" القربى ذوي" على منسوقين يكونان: " النحاس وقال". والصابرين ، والموفين" عبدهللا قراءة وفي

 والموفون" واألعمش يعقوب وقرأ]. 162:  النساء" [الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين" النساء في عبدهللا قراءة وفي

 وأنكره". آمن" في الذي الضمير على عطف" والموفون" إن:  قيل وقد". بعھودھم" الجحدري وقرأ. فيھما بالرفع" والصابرون

ّ  آمن من بر البر أن المراد ليس إذ ، عليه المعنى ليس:  وقال علي أبو  الشجاع:  تقول كما. جميعا آمنا أي ، والموفون ھو با

 .وأوصافھم آمن من ألفعال تعداد" منآ من" قوله بعد الذي وإنما ، وعمرو ھو أقدم من

 وصفاته وبأسمائه با اإليمان:  قاعدة عشرة ست تضمنت ألنھا ، األحكام أمھات من عظيمة آية ھذه:  علماؤنا قال:  الخامسة

 تيناأ وقد -  والنار والجنة والشفاعة والحوض والصراط والميزان والحشر والنشر -" األسنى الكتاب" في عليھا أتينا وقد -

 من يعن فيما المال وإنفاق والنبيين - تقدم كما - هللا عند من حق وأنھا المنزلة والكتب والمالئكة - " التذكرة" كتاب في عليھا

 قيل -  السبيل ابن ومراعاة ، كذلك والمساكين إھماله وعدم اليتيم وتفقد قطعھم وترك القرابة وإيصال والمندوب الواجب

 وإيتاء الصالة على والمحافظة ، الصدقات آية في ھذا بيان وسيأتي. الرقاب وفك والسؤال - يفالض:  وقيل ، به المنقطع

 ويأتي ، أكثرھا على التنبيه وتقدم. كتاب إلى تحتاج القواعد ھذه من قاعدة وكل. الشدائد في والصبر بالعھود والوفاء الزكاة

 تعالى هللا شاء إن موضعھا في فيھا بما باقيھا بيان

 ، فقيرا يكون حتى يعطى ال أو ، غنيا كان وإن الصلة وجه على اليتم بمجرد التطوع صدقة من اليتيم يعطى ھل فواختل

 .آنفا نبينه ما على ، الواجبة الزكاة غير المال إيتاء يكون أن على وھذا. للعلماء قوالن

:  وقيل. البر كمال وبھا الزكاة سوى حقا المال في إن:  قال من به استدل} ُحبِّهِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآَتى{:  تعالى قوله:  السادسة

 عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قالت قيس بنت فاطمة عن الدارقطني خرجه لما ، أصح واألول ، المفروضة الزكاة المراد

 ماجة ابن وأخرجه. اآلية آخر إلى" } مْ ُوُجوَھكُ  ُتَولُّوا أَنْ  اْلِبرَّ  لَْيسَ { " اآلية ھذه تال ثم" الزكاة سوى حقا المال في إن: "وسلم
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 بيان وروى. يضعف األعور ميمون حمزة وأبو ، بذاك إسناده ليس حديث ھذا: " وقال جامعه في والترمذي سننه في

 ".أصح وھو قوله الحديث ھذا الشعبي عن سالم بن وإسماعيل

الةَ  َوأََقامَ {:  تعالى قوله من سھانف اآلية في ما معنى صحته على دل فقد مقال فيه كان وإن والحديث:  قلت َكاةَ  َوآَتى الصَّ } الزَّ

 كان ذلك فإن ، المفروضة الزكاة ليس" حبه على المال وآتى: " بقوله المراد أن على دليل وذلك ، الصالة مع الزكاة فذكر

 قال. إليھا المال صرف يجب فإنه كاةالز أداء بعد حاجة بالمسلمين نزلت إذا أنه على العلماء واتفق. أعلم وهللاّ  ، تكرارا يكون

 ، اخترناه ما يقوي وھو ، أيضا إجماع وھذا. أموالھم ذلك استغرق وإن أسراھم فداء الناس على يجب:  هللاّ  رحمه مالك

 .اإلله والموفق

 المفعول وحذف ، للمال المعطي على يعود:  فقيل ، عوده في اختلف" حبه" في الضمير} ُحبِّهِ  َعلَى{:  تعالى قوله:  السابعة

 ، المال على يعود:  وقيل 0 القربى ذوي المعطي حب على التقدير فيكون ، بالحب" القربى ذوي" نصب ويجوز. المال وھو

 .القول أثناء بليغا اعتراضا" حبه على" قوله ويجيء:  عطية ابن قال. المفعول إلى مضافا المصدر فيكون

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ {:  الحق قوله ونظيره:  قلت ً  ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ  وإضافة االعتراض ، المعنيين جمع فإنه] 8:  اإلنسان[} ِمْسِكينا

الَِحاتِ  ِمنَ  َيْعَملْ  َوَمنْ {:  الحق قوله االعتراض ومن. الطعام حب على أي ، المفعول إلى المصدر  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  الصَّ

 فتمم ، واالحتياط االحتراس أيضا ويسمى ، البالغة من نوع وھو ، التتميم يسمى عندھم وھذا] 124:  النساء[} َفأُولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ 

 :  زھير قول ومنه ،] 124:  النساء[} ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ {:  وقوله" حبه على" بقوله

 خلقا والندى منه السماحة يلق...  ھرما عالته على يوما يلق من

 :  القيس امرؤ وقال

 وان وال كز غير جري أفانين...  سؤاله بلق يعطيك ھيكل على

 :  عنترة قول ومنه ، حسن تتميم" سؤاله قبل"و" عالته على: " فقوله

 أظلم لم إذا مخالفتي سھل...  فإنني علمت بما علي أثني

 :  طرفة وقال. حسن تتميم" أظلم لم إذا: " فقوله

 تھمي وديمة الربيع صوب...  مفسدھا غير ديارك فسقى

 :  الفزاري ضبع بن بيعالر وقال

 فان أحاديثه إال امرئ وكل...  ومنطقي صنيعي يفنى وما فنيت

 :  ھفان أبو وقال. واحتراس تتميم" أحاديثه إال"و ،" مفسدھا غير: " فقوله
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 عائب غير أموالنا الندى وأفنى...  ظالم غير أرواحنا الردى فأفنى

 على يدل الفعل ألن ، اإليتاء على يعود:  وقيل. كثير الشعر في وھو ، واحتياط تتميم" عائب غير"و" ظالم غير: " فقوله

ُ  آَتاُھمُ  ِبَما َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َوال{:  تعالى كقوله وھو ، مصدره  خيرا البخل أي] 180:  عمران آل[} َخْيراً  ُھوَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

َِّ  آَمنَ  َمنْ { قوله في تعالى هللاّ  اسم على يعود:  وقيل. إليھم حبيب لمالا فإيتاء فاقة أو حاجة الناس أصابت فإذا ، لھم . } ِبا

 .البقاء ويأمن الفقر يخشى شحيح صحيح وھو الوجوه ھذه في المرء يتصدق أن المقصود والمعنى

اِبِرينَ {. الناس وبين بينھم وفيما تعالى هللاّ  وبين بينھم فيما أي} َعاَھُدوا إَِذا ِبَعْھِدِھمْ  َواْلُموفُونَ {:  تعالى قوله:  الثامنة  فِي َوالصَّ

اءِ  اْلَبأَْساءِ  رَّ  تعالى هللاّ  يقول: " السالم عليه وقال. مسعود ابن قاله ، والزمانة المرض:  والضراء. والفقر الشدة:  البأساء} َوالضَّ

 فإلى قبضته فإن دمه من خيرا ودما لحمه من خيرا لحما أبدلته عواده إلى يشك فلم فراشه في ببالء ابتليته عبادي من عبد أيما

 خير دم فما:  قيل" يذنب لم لحم: " قال ؟ لحمه من خير لحم ما ، هللاّ  رسول يا:  قيل" ذنب له وليس عافيته عافيته وإن رحمتي

 َوِحينَ {. بنعت وليسا ماناس ألنھما ، لھما فعل وال ، فعالء على بنيا اسمان والضراء والبأساء". يذنب لم دم: " قال ؟ دمه من

 .الحرب وقت أي} اْلَبأْسِ 

 جادين كانوا وأنھم ، بھا والوفاء أمورھم في والتقوى بالصدق وصفھم} اْلُمتَّقُونَ  ُھمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدقُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله

:  الحديث وفي ، للصدق المالزم:  والصديق. الالقت صدقوھم:  ويقال الكذب خالف:  والصدق. الثناء غاية وھذا ، الدين في

 عند يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال وما الجنة إلى يھدي البر وإن البر إلى يھدي الصدق فإن بالصدق عليكم"

 " .صديقا هللاّ 

َھا َيا{ 178:  اآلية  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  َفَمنْ  بِاألُْنَثى َواألُْنَثى بِاْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بِاْلُحرِّ  ُحرُّ الْ  اْلَقْتلَى فِي اْلقَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
َباعٌ  َشْيءٌ  أَِخيهِ  ُكمْ  ِمنْ  َتْخفِيفٌ  َذلِكَ  بِإِْحَسانٍ  إِلَْيهِ  َوأََداءٌ  بِاْلَمْعُروفِ  َفاتِّ  }مٌ أَلِي َعَذابٌ  َفلَهُ  َذلِكَ  َبْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ  َوَرْحَمةٌ  َربِّ

 :  مسألة عشرة سبع فيه

 فقال ، الدية فيھم تكن ولم القصاص إسرائيل بني في كان: " قال عباس ابن عن والدارقطني والنسائي البخاري روى:  األولى

َھا َيا{:  األمة لھذه هللاّ   ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  َفَمنْ  ِباألُْنَثى َواألُْنَثى ِباْلَعْبدِ  ْلَعْبدُ َوا ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلَقْتلَى فِي اْلقَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 َتْخفِيفٌ  َذلِكَ { بإحسان ويؤدي بالمعروف يتبع} ِبإِْحَسانٍ  إِلَْيهِ  َوأََداءٌ  ِباْلَمْعُروفِ  َفاتَِّباعٌ { العمد في الدية يقبل أن فالعفو} َشْيءٌ  أَِخيهِ 

:  البخاري لفظ ھذا". الدية قبول بعد قتل} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َفلَهُ  َذلِكَ  َبْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ { قبلكم كان من لىع كتب مما} َوَرْحَمةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ 

 اْلُحرُّ {:  تعالى قوله في الشعبي وقال:  يقول عباس ابن سمعت قال مجاھدا سمعت قال عمرو حدثنا سفيان حدثنا الحميدي حدثنا

 وبأمتنا ، فالن بن فالن بعبدنا نقبل ، فقالوا اقتتلتا العرب قبائل من قبيلتين في أنزلت:  قال} ِباألُْنَثى َواألُْنَثى ْبدِ ِباْلعَ  َواْلَعْبدُ  ِباْلُحرِّ 

 .قتادة عن ونحوه ، فالن بنت فالنة

 :  ربيعة أبي بن عمر قول ومنه ، وأثبت فرض معناه" كتب"} اْلقَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 الذيول جر الغانيات وعلى...  علينا والقتال القتل كتب
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 ، اتباعه وھو األثر قص من مأخوذ والقصاص. القضاء به وسبق المحفوظ اللوح في كتب عما إخبار ھنا" كتب" إن:  قيل وقد

 على ومشى فيھا أثره فقص القتل من طريقا سلك القاتل فكأن ، أثره اتباع الشعر وقص. واألخبار اآلثار يتبع ألنه القاص ومنه

ا{ ومنه ، ذلك في سبيله ً  آَثاِرِھَما َعلَى َفاْرَتدَّ  ومنه. بينھما ما قصصت:  يقال ، القطع القص:  وقيل]. 64:  الكھف[} َقَصصا

 يأ ، منه فامتثل فأمثله به وأباءه فالن من فالنا الحاكم أقص:  يقال ، به يقتله أو جرحه مثل يجرحه ألنه ، القصاص أخذ

 .منه اقتص

 وأن ، المشروع لقصاصه واالنقياد هللاّ  ألمر االستسالم القتل الولي أراد إذا عليه فرض القاتل أن ھو القصاص صورة:  الثالثة

 معنى وھو ، القاتل غير فتقتل تتعدى العرب كانت كما ، غيره على التعدي وترك وليه قاتل عند الوقوف عليه فرض الولي

 بذحول أخذ ورجل الحرم في قتل ورجل قاتله غير قتل رجل ثالثة القيامة يوم هللاّ  على الناس أعتى من إن":  السالم عليه قوله

 ومنعة عز فيه كان إذا الحي فكان ، للشيطان وطاعة بغي فيھم كان الجاھلية أھل إن:  وغيرھما وقتادة الشعبي قال" . الجاھلية

 قتل وإذا ، رجال إال بھا نقتل ال:  قالوا امرأة منھم قتلت وإذا ، حرا إال به نقتل ال:  قالوا آخرين قوم عبد قتله ، عبد لھم فقتل

 ويروى ، والقاف بالباء" أبقى" ويروي ، والقاف بالواو" للقتل أوقى القتل: " ويقولون ، شريفا إال به نقتل ال:  قالوا وضيع لھم

 وقال ، اآلية} ِباْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلَقْتلَى فِي اْلقَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ِتبَ كُ { :  فقال البغي عن هللاّ  فنھاھم ، والفاء بالنون" أنفى"

 .عظيم بون والجزل الفصاحة في الكالمين وبين]. 179:  البقرة[} َحَياةٌ  اْلقَِصاِص  فِي َولَُكمْ {

 ذلك، وغير الحدود وإقامة بالقصاص النھوض عليھم فرض ، األمر أولو إال يقيمه ال القتل في القصاص أن خالف ال:  الرابعة

 السلطان فأقاموا ، القصاص على يجتمعوا أن جميعا للمؤمنين يتھيأ ال ثم ، بالقصاص المؤمنين جميع خاطب سبحانه هللاّ  ألن

 الحدود من غيرهو القصاص يتجاوز أال الالزم إنما بالزم القصاص وليس. الحدود من وغيره القصاص إقامة في أنفسھم مقام

 .بيانه يأتي ما على ، مباح فذلك عفو أو دية من القصاص بدون الرضا وقع إذا فأما ، االعتداء إلى

 ، أردتم إذا معناه:  له قيل ؟ واجب غير القصاص يكون فكيف ، وألزم فرض معناه} َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ { تعالى قوله فإن:  قيل فإن

 ، كرھا الناس على يدخل مما وھو ، الجماعة تأنيث مؤنث لفظ ، قتيل جمع والقتلى. تشاحال عند الغاية ھو القصاص أن فأعلم

 .وشبھھن ، وغرقى وصرعى وحمقى وزمنى كجرحى البناء ھذا على جاء فلذلك

 مبينة اآلية جاءت:  طائفة فقالت ، ويلھاتأ في اختلف. اآلية} ِباألُْنَثى َواألُْنَثى ِباْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 ألحد تتعرض ولم ، أنثى قتلت إذا واألنثى ، عبدا قتل إذا والعبد ، حرا قتل إذا الحر حكم فبينت ، نوعه قتل إذا النوع لحكم

 ،] 45:  المائدة[} ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ  نَّ أَ  فِيَھا َعلَْيِھمْ  َوَكَتْبَنا{:  تعالى قوله يبينه إجمال وفيھا محكمة فاآلية ، اآلخر قتل إذا النوعين

 ابن عن وروي. عباس ابن عن عبيد أبو وذكره ، مجاھد قاله ، بالمرأة اليھودي قتل لما بسنته وسلم عليه هللاّ  صلى النبي وبينه

 .العراق أھل قول وھو" المائدة" بآية منسوخة أنھا أيضا عباس

َھا َيا{:  تعالى بقوله واحتجوا ، بالذمي والمسلم ، بالعبد الحر يقتل:  والثوري الكوفيون قال:  السادسة  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 متساويان المسلم مع والذمي:  قالوا ،] 45:  المائدة[} ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ  أَنَّ  فِيَھا َعلَْيِھمْ  َوَكَتْبَنا{:  وقوله ، فعم} اْلَقْتلَى فِي اْلقَِصاصُ 

 ، كذلك والمسلم ، التأبيد على الدم محقون الذمي فإن ، التأبيد على الثابتة الدم حرمة وھي القصاص في تكفي التي الحرمة يف
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 قد الذمي مال أن على يدل وھذا ، الذمي مال بسرقة يقطع المسلم أن ذلك يحقق والذي ، اإلسالم دار أھل من صار قد وكالھما

 أبي وابن والثوري وأصحابه حنيفة أبو واتفق. مالكه بحرمة يحرم إنما المال إذ لدمه اواتهمس على فدل ، المسلم مال ساوى

 وبه ، عنھما هللاّ  رضي مسعود وابن علي عن ذلك وروي ، داود قول وھو ، به العبد يقتل كما بالعبد يقتل الحر أن على ليلى

 والتقسيم للتنويع ، بالعبد الحر يقتلون ال العلماء من والجمھور. عيينة بن والحكم النخعي وإبراھيم وقتادة المسيب بن سعيد قال

 أحرى النفوس كانت النفوس دون فيما واألحرار العبيد بين قصاص ال أنه على جميعھم اتفق لما:  ثور أبو وقال. اآلية في

 الحر يشبه لم فكما ، القيمة الإ عليه ليس أنه خطأ عبدا قتل فيمن فاإلجماع وأيضا. ناقض فقد ذلك بين منھم فرق ومن ، بذلك

 بينه مساواة فال ، شاء كيف الحر فيه ويتصرف ، ويشترى يباع السلع من سلعة العبد فإن وأيضا. العمد في يشبھه لم الخطأ في

 .مقاومة وال الحر وبين

 وداود ليلى أبي ابن قال فقد" ناقض فقد -  قوله إلى - جميعھم اتفق ولما: " أوال قوله وأما ، صحيح اإلجماع ھذا:  قلت

" دماؤھم تتكافأ المسلمون: " السالم عليه بقوله داود واستدل ، األعضاء جميع وفي النفس في والعبيد األحرار بين بالقصاص

 .تعالى هللاّ  شاء إن" النساء" في بيانه وسيأتي. وعبد حر بين يفرق فلم

 البخاري أخرجه" بكافر مسلم يقتل ال: " وسلم عليه هللاّ  صلى لهلقو ، بكافر مسلم يقتل ال أنه على أيضا والجمھور:  السابعة

 ، بكافر مسلما خيبر يوم قتل وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن ربيعة حديث من رووه ما لھم يصح وال. طالب أبي بن علي عن

:  الدارقطني قال. رفوعام وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عمر ابن عن ضعيف وھو البيلماني ابن حديث ومن ، منقطع ألنه

 هللاّ  صلى النبي عن مرسل البيلماني ابن عن ربيعة عن والصواب. الحديث متروك وھو يحيى أبي بن إبراھيم غير يسنده لم"

 "يرسله بما فكيف ، الحديث وصل إذا حجة به تقوم ال الحديث ضعيف البيلماني وابن ، وسلم عليه

 ، اآلية} اْلَقْتلَى فِي اْلقَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ {:  تعالى قوله عموم يخصص وھو ، اريالبخ حديث إال الباب في يصح فال:  قلت

 ].45:  المائدة[} ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ {:  قوله وعموم

 على ذلك ليدل ، المذكورين حكم مبينة نزلت اآلية أن البصري الحسن أبي بن والحسن طالب أبي بن علي عن روي:  الثامنة

 أولياؤھا أراد فإن امرأة رجل قتل إذا:  وقاال ، ذكرا أنثى أو أنثى ذكر أو ، حرا عبد أو عبدا حر يقتل أن وبين ينھمب الفرق

 أولياؤه أراد فإن رجال امرأة قتلت وإذا. المرأة دية منه وأخذوا استحيوه أرادوا وإن ، الدية نصف أولياءه ووفوا صاحبھم قتلوا

 الشعبي ألن ، يصح وال ، علي عن الشعبي ھذا روى. واستحيوھا صاحبھم دية أخذوا وإال ، يةالد نصف وأخذوا قتلوھا قتلھا

 الشعبي رواية يعارض وھذا ، قود بھا فھو متعمدا المرأة الرجل قتل إذا:  قاال وعبدهللا علي عن الحكم روى وقد. عليا يلق لم

 منه ويأخذ ، األعور يقتل أن لوليه ليس أنه األعضاء المس رجال قتل إذا واألشل األعور أن على العلماء وأجمع. علي عن

 ويكافئ ، للنفس مكافئة النفس أن على يدل فھذا ، أشل وھو يدين ذا وقتل ، أعور وھو عينين ذا قتل أنه أجل من الدية نصف

 .الكبير فيھا الطفل

" دماؤھم تتكافأ المسلمون: " وسلم عليه هللاّ  لىص النبي قول تحت تدخل وال المرأة تكافئه ال الرجل كان إن:  ذلك لقائل ويقال

 إذا الدية وأن ، القصاص مع تجتمع ال الدية أن أجمعوا قد والعلماء ، الدية نصف تأخذ ثم تكافئه ال وھي بھا الرجل قتلت فلم
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 فإن ، العبد الحر تلق وإذا. عنه هللاّ  رضي عمر أبو قاله ، قياس وال بأصل ھذا قولك فليس ، القصاص وارتفع الدم حرم قبلت

 وقد ، والحسن علي ، عن مذكور ھذا ، العبد قيمة وأخذ استحيا شاء وإن ، العبد قيمة إال الحر دية وأعطى قتل العبد سيد أراد

 .أيضا عنھم ذلك أنكر

 االتباع رىت وفرقة. بشيء الرجوع يرون ال والجمھور ، بالرجل والمرأة بالمرأة الرجل قتل على العلماء وأجمع:  التاسعة

 حماد وقال. النفس دون فيما بينھما القصاص وكذلك:  ثور وأبو والثوري وإسحاق وأحمد والشافعي مالك قال. الديات بفضل

 دون ما بإلحاق محجوجان وھما ، بالنفس النفس في ھو وإنما النفس دون فيما بينھما قصاص ال:  حنيفة وأبو سليمان أبي بن

 .تقدم ما على ، واألولى حرىاأل طريق على بالنفس النفس

 الحسن عن حديثا ذلك في ورووا ، نفسه بعبد الحر يقتل:  قالوا أن إلى بأقوام الجھالة بلغت ولقد:  العربي ابن قال:  العاشرة

 قُتِلَ  َوَمنْ {:  تعالى قوله ودليلنا. ضعيف حديث وھو" قتلناه عبده قتل من: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن سمرة عن

 ً ً  لَِولِيِّهِ  َجَعْلَنا َفَقدْ  َمْظلُوما ". نفسه على سلطان له يجعل فكيف ، السيد ھھنا والولي] 33:  اإلسراء[} اْلَقْتلِ  فِي ُيْسِرفْ  َفال ُسْلَطانا

 عن أبيه عن شعيب بن عمرو روى وقد ، المال لبيت قيمته منه تؤخذ ال أنه خطأ عبده قتل لو السيد أن على الجميع اتفق وقد

 ".به يقده ولم المسلمين من سھمه ومحا سنة ونفاه" وسلم عليه هللا صلى النبي فجلده متعمدا عبده قتل رجال أن جده

 من ضرب النكاح إذ ، الزوج عن القصاص درء في شبھة النكاح ينصب:  تقولوا لم لم زوجته الرجل قتل فإذا:  قيل فإن

 أربعا وال أختھا يتزوج ال أنه بدليل ، عليھا له ينعقد كما ، عليه لھا ينعقد النكاح:  قلنا. سعد بن الليث ذلك قال وقد الرق،

 بما أي ، ماله من أنفق بما عليھا له هللاّ  جعل التي القوامة فضل عليھا له ولكن ، يطالبھا بما الوطء حق في وتطالبه ، سواھا

 .بينالجان في ألورثھا شبھة أورث فلو ، ونفقة صداق من عليه وجب

 ومن جدعناه جدعه ومن: " متنه وتتميم ، داود وأبو النسائي أخرجه ، صحيح وھو العربي ابن ضعفه الذي الحديث ھذا:  قلت

: البخاري وقال. الحديث بھذا وأخذ ، صحيح سمرة من الحسن سماع:  المديني بن علي عن البخاري وقال" . أخصيناه أخصاه

 النخعي قال. نفسه بعبد الحر ويقتل. بھما وحسبك ، اإلمامان ھذان إليه ذھب لما ثالحدي يصح لم فلو ، إليه أذھب وأنا

 العبيد بين القصاص في واختلفوا. أعلم وهللاّ  ، العقيقة حديث إال سمرة من يسمع لم الحسن إن:  قيل وقد قوليه أحد في والثوري

 الشعبي وقال. ثور وأبو والشافعي ومالك وقران زھريوال عبدهللا بن وسالم عبدالعزيز بن عمر قول ھذا ، النفس دون فيما

 .أصح األول:  المنذر ابن قال. النفس في إال بينھم قصاص ال:  حنيفة وأبو والثوري والنخعي

 يقيد وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول حضرت:  قال مالك بن سراقة عن الترمذي عيسى وأبو الدارقطني روى:  عشرة الحادية

 وليس ، الوجه ھذا من إال سراقة حديث من نعرفه ال حديث ھذا: " عيسى أبو قال. أبيه من االبن يقيد وال ، ابنه من األب

 أبو الحديث ھذا روى وقد ، الحديث في يضعف والمثنى ، الصباح بن المثنى عن عياش بن إسماعيل رواه ، بصحيح إسناده

 ھذا روي وقد. وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عمر عن هجد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن الحجاج عن األحمر خالد

 ال ابنه قتل إذا األب أن العلم أھل عند ھذا على والعمل ، اضطراب فيه الحديث وھذا ، مرسال شعيب بن عمرو عن الحديث

 وعليه عليه قود ال:  ائفةط فقالت ، عمدا ابنه يقتل الرجل في العلم أھل اختلف:  المنذر ابن وقال". يحد ال قذفه وإذا ، به يقتل
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 وابن نافع وابن مالك وقال. ومجاھد عطاء عن ذلك وروي ، الرأي وأصحاب وإسحاق وأحمد الشافعي قول وھذا ، ديته

 َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ {:  تعالى فقوله الكتاب ظاھر فأما ، والسنة الكتاب لظاھر نقول وبھذا:  المنذر ابن وقال. به يقتل:  عبدالحكم

 وال" دماؤھم تتكافأ المؤمنون: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عن والثابت ،} ِباْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلَقْتلَى فِي صُ اْلقَِصا

 البتي عثمان عن الطبري الكيا وحكى. ثابتة غير أخبارا فيه روينا وقد ، اآلية جملة من األب استثناء به يجب ثابتا خبرا نعلم

 عمومات مقابلة في اآلحاد أخبار يقبالن ال ولعلھما ، مالك عن ذلك مثل وروي. القصاص في للعمومات ، بولده الوالد يقتل نهأ

 .القرآن

 شبھة وال فيه له عذر ال مما يصبره أو ويذبحه يضجعه أن مثل متعمدا ابنه الرجل قتل إذا أنه مالك مذھب في خالف ال:  قلت

 وال ، به يقتل:  قوالن المذھب في ففيه ، فقتله حنقا أو أدبا بالسالح رماه إن فأما. واحدا قوال به يقتل أنه ، الخطأ ادعاء في

 الشاشي اإلسالم فخر شيخنا سمعت: " العربي ابن. ھذا بمثل األجنبي ويقتل. العلماء جماعة قال وبه ، الدية وتغلظ به يقتل

 زنى إذا بما يبطل وھذا ؟ عدمه سبب ھو يكون فكيف ، وجوده سبب كان باأل ألن ، بابنه األب يقتل ال:  النظر في يقول

 هللاّ  عصى إذا عدمه سبب يكون ال ولم ، ھذا تحت فقه أي ثم ، عدمه سبب ھي وتكون وجودھا سبب وكان ، يرجم فإنه بابنته

 أن ومتعلقھم ، باطل حديث وھو" بولده دالوال يقاد ال: " قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عن أثروا وقد. ذلك في تعالى

 عنھم هللاّ  رضي الفقھاء سائر فأخذ ، عليه الصحابة من أحد ينكر ولم ابنه قاتل في مغلظة بالدية قضى عنه هللاّ  رضي عمر

 محتملة حالة وھذه بالسيف حذفه لو إنه:  فقال مفصلة محكمة مالك وأخذھا ، بولده الوالد يقتل ال:  وقالوا ، مسجلة المسألة

 عن الغطاء كشف أضجعه فإذا ، القود تسقط القتل إلى القصد بعدم شاھدة منتصبة شبھة األبوة وشفقة ، وعدمه القتل لقصد

 به قتل األب االبن قتل إذا:  يقولون وإسحاق وأحمد والشافعي مالك وكان:  المنذر ابن قال". بأصله فالتحق قصده

 شرط سبحانه هللاّ  ألن:  قال ، بالواحد الجماعة تقتل ال:  قوله على اآلية بھذه حنبل بن دأحم اإلمام استدل وقد:  عشرة الثانية

]. 45:  المائدة[} ِباْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ  أَنَّ  فِيَھا َعلَْيِھمْ  َوَكَتْبَنا{:  تعالى قال وقد. والواحد الجماعة بين مساواة وال المساواة

 لم من قتل بمن تقتل أن تريد كانت التي العرب على ردا ، كان من كائنا قتل من قتل اآلية في بالقصاص رادالم أن والجواب

 يقتل بأن وذلك ، والمساواة بالعدل سبحانه هللاّ  فأمر ، والمقدرة بالجاه واستظھارا افتخارا ، مائة الواحد مقابلة في وتقتل ، يقتل

 علي وقتل. جميعا به لقتلتھم صنعاء أھل عليه تماأل لو:  وقال بصنعاء برجل سبعة عنه هللاّ  رضي عمر قتل وقد ، قتل من

 ، الشاة تذبح كما خباب بن عبدهللا ذبحوا فلما ، يحدثوا حتى قتالھم عن توقف فإنه خباب بن عبدهللاّ  الحرورية عنه هللاّ  رضي

 علي فقال ، مرات ثالث ، قتله كلنا:  فقالوا ، خباب بن دهللاعب قاتل إلينا أخرجوا أن نادوھم أكبر هللاّ : " قال بذلك علي وأخبر

 سعيد أبي عن الترمذي وفي. سننه في الدارقطني الحديثين خرج" وأصحابه علي قتلھم أن لبث فما ، القوم دونكم:  ألصحابه

 في هللاّ  ألكبھم مؤمن دم في اشتركوا األرض وأھل السماء أھل أن لو: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عن ھريرة وأبي

 أعدائھم قتل على األعداء لتعاون يقتلوا لم الواحد قتلوا إذا أنھم الجماعة علم فلو وأيضا. غريب حديث:  فيه وقال" . النار

:  نذرالم ابن وقال. أعلم وهللاّ  األلفاظ مراعاة من أولى القاعدة ھذه ومراعاة  ، التشفي من األمل وبلغوا قتلھم في باالشتراك

 ، وعبدالملك الزبير وابن جبل بن معاذ عن ذلك روينا. بواحد اثنان يقتل ال:  سيرين وابن ثابت أبي بن وحبيب الزھري وقال

 .ذكرناه ما الزبير ابن عن ثبت وقد. بواحد جماعة قتل أباح من مع حجة وال ، أصح وھذا:  المنذر ابن قال
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 ھذا قتلتم خزاعة معشر إنكم أال: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال كعبيال شريح أبي عن األئمة روى:  عشرة الثالثة

. داود أبي لفظ ،" يقتلوا أو العقل يأخذوا أن خيرتين بين فأھله قتيل ھذه مقالتي بعد له قتل فمن عاقله وإني ھذيل من القتيل

 قتيل له قتل من: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى يالنب عن الخزاعي شريح أبي عن وروي. صحيح حسن حديث:  الترمذي وقال

 وإسحاق أحمد قول وھو ، العلم أھل بعض ھذا إلى وذھب" . الدية يأخذ أو يعفو أو يقتل أن فله

 شاء وإن اقتص شاء إن بالخيار المقتول ولي:  طائفة فقالت ، العمد قاتل من الدية أخذ في العلم أھل اختلف:  عشرة الرابعة

 الليث قال وبه ، مالك عن أشھب ورواه ، والحسن وعطاء المسيب بن سعيد عن ھذا يروى. القاتل يرض لم نوإ الدية أخذ

 موضع في نص وھو ، معناه في كان وما شريح أبي حديث وحجتھم. ثور وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي واألوزاعي

 َتْقُتلُوا َوال{:  تعالى هللاّ  قال وقد ، نفسه إحياء عليه افرض ألن ، رضاه بغير الدية لزمته فإنما النظر طريق من وأيضا الخالف،

 َفاتَِّباعٌ { بالدية منه ورضي ، التأويالت أحد في دمه له ترك أي} َشْيءٌ  أَِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  َفَمنْ {:  وقوله]. 29:  النساء[} أَْنفَُسُكمْ 

 مماطلة غير من أي ، بإحسان إليه أداء القاتل وعلى ، بالدية لبةالمطا في بالمعروف اتباع الدم صاحب فعلى أي} ِباْلَمْعُروفِ 

 هللاّ  فتفضل ، بالنفس النفس غير عليھم هللاّ  يفرض لم قبلنا كان من أن أي} َوَرْحَمةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َتْخفِيفٌ  َذلِكَ { الوقت عن وتأخير

 يأخذ وال ، القصاص إال المقتول لولي ليس:  آخرون قالو. بيانه يأتي ما على ، الدم ولي بھا رضي إذا بالدية األمة ھذه على

 أنس بحديث واحتجوا. والكوفيون الثوري قال وبه ، عنه المشھور وھو مالك عن القاسم ابن رواه ، القاتل رضي إذا إال الدية

:  وقال بالقصاص وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول حكم فلما:  قالوا األئمة رواه ، المرأة ثنية كسرت حين الربيع قصة في

 هللاّ  بكتاب يجب الذي أن بذلك ثبت والدية القصاص بين عليه المجني يخير ولم" هللاّ  كتاب القصاص ، هللاّ  كتاب القصاص"

 أخبرني:  قال الشافعي عن الربيع وروى. المذكور شريح أبي لحديث ، أصح واألول ، القصاص ھو العمد في رسوله وسنة

 هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن الكعبي شريح أبي عن المقبري عن ذئب أبي ابن وحدثني:  قال الشھابي الفضل نب سماك بن حنيفة أبو

 فقلت:  حنيفة أبو فقال". القود فله أحب وإن العقل أخذ أحب إن النظرين بخير فھو قتيل له قتل من: " الفتح عام قال وسلم عليه

 هللاّ  رسول عن أحدثك:  وقال مني ونال كثيرا صياحا علي وصاح صدري بفضر الحارث أبا يا بھذا أتأخذ:  ذئب أبي البن

 محمدا اختار ثناؤه وجل عز هللاّ  إن ، سمعه من وعلى علي الفرض وذلك ، به آخذ نعم به تأخذ:  وتقول وسلم عليه هللاّ  صلى

 طائعين يتبعوه أن الخلق فعلى ، لسانه وعلى له اختاره ما لھم واختار ، يديه وعلى به فھداھم الناس من وسلم عليه هللاّ  صلى

 .يسكت أن تمنيت حتى عني سكت وما:  قال ، ذلك من لمسلم مخرج ال ، داخرين أو

 يلتأو في العلماء اختلف} ِبإِْحَسانٍ  إِلَْيهِ  َوأََداءٌ  ِباْلَمْعُروفِ  َفاتَِّباعٌ  َشْيءٌ  أَِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  عشرة الخامسة

 :  خمس تأويالت على" عفي"و" من"

 عنه يعفى الذي الدم ھو" شيء"و ، المقتول ھو واألخ ، الدم ولي ھو عافيا تتضمن" عفي"و ، القاتل بھا يراد" من" أن أحدھا

 ھو الذي بابه على القول ھذا في والعفو. العلماء من وجماعة ومجاھد وقتادة عباس ابن قول ھذا ، الدية أخذ إلى ويرجع

 ويؤدي ، بالمعروف ويتبع الدية يأخذ فإنه القصاص وأسقط مقتوله دم عن المقتول ولي عنه عفا إذا القاتل أن:  والمعنى. الترك

 .بإحسان القاتل إليه
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 ھو" شيء"و ، القاتل به يراد واألخ ، العفو في بابھا على ال ، يسر" وعفي" الولي به يراد" من" أن مالك قول وھو:  الثاني

 تيسر فمرة ، نفسه يسلم أو يعطيھا أن بين مخير القاتل فإن الدية أخذ على القصاص عن العفو إلى جنح إذا الولي أن أي ، الدية

 ورجحه ، القول ھذا مالك عن روي وقد. تلزمه بل للقاتل خيار فال بالدية األولياء رضي إذا:  يقول مالك وغير. تيسر ال ومرة

} اْلَعْفوَ  ُخذِ {:  تعالى هللاّ  قال ولھذا ، البذل:  اللغة في والعفو ، بذل" عفي" معنى إن:  حنيفة أبو وقال. أصحابه من كثير

 :  الدؤلي األسود أبو وقال. سھل ما أي] 199:  األعراف[

 مودتي تستديمي مني العفو خذي

 شيء له بذل من:  قال فكأنه. عباده ىعل هللاّ  شھد يعني" هللاّ  عفو وآخره هللاّ  رضوان الوقت أول: "  وسلم عليه هللاّ  صلى وقال

 جھة من ذلك سھل إذا المال أخذ إلى تعالى فندبه ، بإحسان القاتل إليه وليؤد:  قوم وقال. بالمعروف وليتبع فليقبل الدية من

قَ  َفَمنْ {" المائدة" سورة في القصاص ذكر عقب ذلك قال كما ، ورحمة منه تخفيف أنه وأخبر ، القاتل } لَهُ  َكفَّاَرةٌ  َفُھوَ  ِبهِ  َتَصدَّ

 بإعطاء الجاني بذلھا إذا الدية قبول إلى اآلية ھذه في ذكر فيما ندب وكذلك ، والصدقة العفو رحمة إلى فندب] 45:  المائدة[

 باإلحسان باألداء الجاني وأمر باتباع الولي أمر ثم ، الدية

 فمن:  اآلية ومعنى. مقاصة بينھم فيما الديات وتساقطوا كلھا يةاآل فيھم نزلت الذين المعينين في األلفاظ ھذه إن:  قوم قال وقد

 .فضل بمعنى" عفي" ويكون ، الديات تلك من شيء األخرى على الطائفتين من له فضل

 أحد وقال. وھؤالء ھؤالء من فقتل ، قتال العرب من حيين بين كان:  قال الشعبي عن شوعة بن حسين بن سفيان روى

: السالم عليه فقال ، وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول إلى فارتفعوا ، المرأة وبالرجل الرجل بالمرأة يقتل حتى نرضى ال: الحيين

 أَِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  َفَمنْ {:  قوله إلى} ُكِتبَ {:  قوله فھو ، اآلخر على الحيين أحد ففضل ، الديات على فاصطلحوا" سواء القتل"

 العفو سفيان وذكر ، اآلية نزول في السبب عن الشعبي فأخبر ، بالمعروف فليؤده فضل أخيه على له فضل فمن يعني} َشْيءٌ 

 .اللفظ يحتمله معنى وھو ، الفضل ھنا

 ذلك له كان من أي ، والعبد والحر والمرأة الرجل دية بين الفضل في والحسن عنه هللاّ  رضي علي قول وھو:  خامس وتأويل

 .فضل بمعنى أيضا الموضع ھذا في" عفي"و ، بالمعروف فاتباع الفضل

 على ذلك وھل ، المؤدي من القضاء وحسن ، الطالب من االقتضاء حسن على تعالى هللاّ  من حض اآلية ھذه:  عشرة السادسة

 طشر} لَهُ  ُعفِيَ  َفَمنْ {:  النحاس قال. بالمعروف اتباع فعليه المعنى ألن ، الوجوب على تدل الرفع فقراءة. الندب أو الوجوب

 ، باالبتداء رفع وھو" فاتباع" والجواب شرط" له عفي فمن: " النحاس قال. بالمعروف اتباع فعليه المعنى ألن ، والجواب

 بن إبراھيم وقرأ:  عطية ابن قال. مصدرين بجعلھما" أداء"و" فاتباعا" القرآن غير في ويجوز. بالمعروف اتباع فعليه والتقدير

 إليه المندوب وأما]. 229:  البقرة[} ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ {:  تعالى كقوله ، للواجبات سبيل الرفعو. بالنصب" فاتباعا" عبلة أبي

َقابِ  َفَضْربَ {:  كقوله ، منصوبا فيأتي  ].4:  محمد[} الرِّ
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 وأھل ، ذلك غير لھم يكن ولم القتل لھم كان التوراة أھل ألن} َوَرْحَمةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َتْخفِيفٌ  َذلِكَ {:  تعالى قوله:  عشرة السابعة

 ، الدية أخذ شاء ومن ، قتل شاء فمن ، األمة لھذه تخفيفا ذلك تعالى هللاّ  فجعل ، دية وال قود لھم يكن ولم العفو لھم كان اإلنجيل

 .عفا شاء ومن

 قال} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َفلَهُ {. وليه قاتل] الدم[ وسقوط الدية أخذ بعد قتل أي ، وجوابه شرط} َفلَهُ  َذلِكَ  َبْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ {:  تعالى قوله

 الدية، أقبل إني:  المقتول ولي فيقول بالدية فيصالحون قومه فيجيء قومه إلى فر قتيال قتل إذا الجاھلية في الرجل كان:  الحسن

 بالدية إليھم يرمي ثم فيقتله ، ويخرج القاتل يأمن حتى

 الولي شاء إن ، ابتداء قتل كمن ھو:  والشافعي مالك منھم العلماء من جماعة فقال ، الدية أخذ بعد قتل فيمن العلماء واختلف

 الولي الحاكم يمكن وال ، البتة يقتل أن عذابه:  وغيرھم والسدي وعكرمة قتادة وقال. اآلخرة في وعذابه عنه عفا شاء وإن قتله

" . الدية أخذ بعد قتل من أعفى ال: "  وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال عبدهللا بن جابر عن داود أبو وروى. العفو من

 ما فيه يصنع اإلمام إلى أمره:  عبدالعزيز بن عمر وقال. اآلخرة عذاب إلى إثمه ويبقى فقط الدية يرد أن عذابه:  الحسن وقال

 أو بدم أصيب من: " يقول وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول سمعت:  قال الخزاعي شريح أبي عن الدارقطني سنن وفي. يرى

 فإن العقل يأخذ أو يعفو أو يقتص أن بين يديه على فخذوا الرابعة أراد فإن ثالث إحدى بين بالخيار فھو -  عرج والخبل - خبل

 " .مخلدا فيھا خالدا النار فله ذلك بعد عدا ثم ذلك من شيئا قبل

 }َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  األَْلَبابِ  أُولِي َيا َحَياةٌ  اْلقَِصاِص  فِي َولَُكمْ { 179:  اآلية

 :  مسأئل أربع فيه

 رواه ، بعضا بعضكم يقتل ال:  ومعناه. تقدم كما الوجيز البليغ الكالم من ھذا} َحَياةٌ  اْلقَِصاِص  فِي َولَُكمْ {:  تعالى قوله:  األولى

 يقتص أن مخافة ، آخر قتل يريد من ازدجر فيه الحكم وتحقق أقيم إذا القصاص أن:  والمعنى. مالك أبي عن السدي عن سفيان

 فلما ، الكثير العدد قتل إلى داعيا ذلك وكان وتقاتلوا قبيالھما حمي اآلخر الرجل قتل إذا العرب وكانت. معا بذلك فحييا منه

 حياة ذلك في فلھم ، االقتتال وتركوا به الكل قنع القصاص هللاّ  شرع

 من بعضھم يقتص أن للناس وليس ، السلطان دون حقه أحد من يقتص أن ألحد يجوز ال أنه على الفتوى أئمة اتفق:  الثانية

 بعض عن بعضھم الناس أيدي ليقبض السلطان هللاّ  جعل ولھذا ، لذلك السلطان نصبه من أو لسلطان ذلك وإنما ، بعض

 له وإنما ، منھم واحد ھو إذ ، تهرعي من أحد على تعدى إن نفسه من يقتص أن السلطان على أن على العلماء وأجمع:  الثالثة

 لقوله ، وجل عز هللاّ  أحكام في فرق العامة وبين بينھم وليس ، القصاص يمنع ال وذلك ، والوكيل كالوصي لھم النظر مزية

 عامال أن ليهإ شكا لرجل قال أنه عنه هللاّ  رضي الصديق بكر أبي عن وثبت ،} اْلَقْتلَى فِي اْلقَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ {:  ذكره جل

 يقسم وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول بينا:  قال الخدري سعيد أبي عن النسائي وروى. منه ألقيدنك صادقا كنت لئن:  يده قطع

 صلى هللاّ  رسول له فقال ، الرجل فصاح ، معه كان بعرجون وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول فطعنه ، رجل عليه أكب إذ شيئا

 بن عمر خطب:  قال فراس أبي عن الطيالسي داود أبو وروى. هللاّ  رسول يا عفوت بل:  قال". فاستقد تعال: " موسل عليه هللاّ 
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 ، المؤمنين أمير يا:  فقال العاص بن عمرو فقام. منه أقيده إلي ذلك فليرفع أميره ظلمه من أال:  فقال عنه هللاّ  رضي الخطاب

 وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول رأيت وقد منه أقصه ال كيف:  قال ؟ منه هلتقصن رعيته أھل من رجال منا رجل أدب لئن

 أبشاركم ليضربوا عمالي أبعث لم إني:  فقال الخطاب بن عمر خطبنا:  قال عنه السجستاني داود أبي ولفظ. نفسه من يقص

 .بمعناه الحديث وذكر. منه أقصه إلي فليرفعه به ذلك فعل فمن ، أموالكم ليأخذوا وال

 داعية ذلك يكون ثم ، القصاص من فتسلمون القتل" تتقون" ھنا والمراد. معناه تقدم} َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 القصص في ولكم" الربعي عبدهللا بن أوس الجوزاء أبو وقرأ. الطاعة على بالطاعة يثيب هللاّ  فإن ، ذلك غير في التقوى ألنواع

 القرآن، بالقصص أراد:  وقيل. كالقصاص مصدرا يكون أن يحتمل:  غيره قال. شاذة الجوزاء أبي قراءة:  اسالنح قال". حياة

 .نجاة أي ، حياة القصص فيه شرع الذي هللاّ  كتاب في لكم أي

ً  بِاْلَمْعُروفِ  َواألَْقَربِينَ  الَِدْينِ لِْلوَ  اْلَوِصيَّةُ  َخْيراً  َتَركَ  إِنْ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َحَضرَ  إَِذا َعلَْيُكمْ  ُكتِبَ { 180:  اآلية قِينَ  َعلَى َحّقا  }اْلُمتَّ

 :  مسألة عشرة إحدى فيه

 َبْعدِ  ِمنْ {" : النساء" وفي ، اآلية ھذه في إال للوصية ذكر القرآن في ليس ، الوصية آية ھذه} َعلَْيُكمْ  ُكِتبَ {:  تعالى قوله:  األولى

 نزول قبل ونزلت وأكملھا أتمھا البقرة في والتي] 106:  المائدة[} اْلَوِصيَّةِ  ِحينَ {" : ائدةالم" وفي] 12:  النساء[} َوِصيَّةٍ 

. الواو أسقطت الكالم طال فلما ، عليكم وكتب أي ، العطف واو تقدير الكالم وفي. بيانه يأتي ما على ، والمواريث الفرائض

 ذكر لما:  وقيل. فحذف ، والذي أي] 16 -  15:  الليل[} َوَتَولَّى َكذَّبَ  الَِّذي األَْشَقى إاِلَّ  َيْصالَھا ال{:  األقوال بعض في ومثله

 ، الوصية أوان فھذا ، الموت حضره فكأنما الموت سبب وھو منه يقتص من على أشرف الذي فھذا ، يقتص أن الدم لولي أن

:  الموت وحضور. تقدم كما ، وأثبت فرض معناه" كتب"و. العطف واو سقطت فلذلك بھا ومتصلة قبلھا بما مرتبطة فاآلية

 :  شاعرھم قال ، المسبب عن العرب به كنت السبب حضر ومتى ، أسبابه

 الصوت ھذه ما أسد بني سائل...  مطيته المزجي الراكب أيھا يا

 الموت أنا إني يبرئكم قوال...  والتمسوا بالعذر بادروا لھم وقل

 :  عنترة وقال

 بالھندوان بنانھا وصلت...  ما إذا يدي طوع الموت وإن

 :  الفرزدق مھاجاة في جرير وقال

 نجاء مني لھارب فليس...  عنه حدثت الذي الموت أنا



156 

 

 ألنه:  وقيل. اإليصاء بالوصية أراد ألنه ذلك إنما:  له قيل ؟ مؤنثة والوصية ، كتبت يقل ولم" كتب" قال لم:  قيل إن:  الثانية

 قام:  سيبويه حكى وقد. امرأة اليوم القاضي حضر:  العرب تقول ، التأنيث تاء من كالعوض الفاصل فكان ، فاصل تخلل

 الحائل طول مع ھو إنما ذلك حسن ولكن. امرأة

 ، فالوصية التقدير:  األخفش قال ، قوالن األخفش الحسن ألبي جوابه وفي ، شرط" إن"} َخْيراً  َتَركَ  إِنْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 :  الشاعر قال كما ، الفاء حذفت ثم

 مثالن هللاّ  عند بالشر والشر...  يشكرھا هللاّ  الحسنات يفعل من

 فإن. خيرا ترك إن واألقربين للوالدين الوصية التقدير فيكون ، وبعده قبله جوابه يكون أن يجوز الماضي أن:  األخر والجواب

 كتب أي ، فاعله يسم لم ما على ترفعھا وأن ، باالبتداء رفعھات أن جاز الفاء تقدر لم وإن ، باالبتداء رفع فالوصية الفاء قدرت

 وقد الوصية ھو الذي للمصدر الصلة حكم في ألنھا" إذا" في" الوصية" تعمل أن النحاة جمھور عند يصح وال. الوصية عليكم

 ومقتضى إليكم هللاّ  إيجاب جهتو:  والمعنى" كتب" : "إذا" في العامل يكون أن ويجوز. متقدمة فيھا تعمل أن يجوز فال ، تقدمت

 في العامل يكون أن ويجوز. األزل في مكتوب أنه المعنى ھذا إلى لينتظم بكتب اإليجاب توجه عن فعبر ، حضر إذا كتابه

 إذا اإليصاء عليكم كتب:  المعنى ، الوصية على دل مقدرا يكون اإليصاء" إذا"

 عن ذلك روي ، الكثير المال:  فقيل ، مقداره في واختلفوا ، خالف غير من المال ھنا الخير} َخْيراً {:  تعالى قوله:  الرابعة

 بين ما:  الشعبي. فوقھا فما دينار ألف الخير:  الحسن عن قتادة. قليل إنه دينار سبعمائة في وقالوا عباس وابن وعائشة علي

 بما العرب وخصصھا. الموت وبعد حياةال في به ويعھد بفعله يؤمر شيء كل عن عبارة والوصية. ألف إلى دينار خمسمائة

 من وأصله ، إليه والموصى الموصي يكون والوصي. قضية جمع كالقضايا وصايا والجمع ، الموت بعد وتنفيذه بفعله يعھد

 جعلته إذا إليه وأوصيت بشيء له وأوصيت. النبات متصلة:  واصية وأرض. اتصل إذا تواصيا النبت وتواصى. مخففا وصى

 وتواصى. الوصاة واالسم ، بمعنى توصية أيضا ووصيته وأوصيته". والفتح بالكسر" والوصاية الوصاية مواالس. وصيك

 وصلته إذا بكذا الشيء ووصيت" . عندكم عوان فإنھن خيرا بالنساء استوصوا: "  الحديث وفي. بعضا بعضھم أوصى القوم

 .به

 وعليه ودائع قبله من على واجبة أنھا على إجماعھم بعد ، ماال خلف من على الوصية وجوب في العلماء اختلف:  الخامسة

 ، والثوري والشافعي مالك قول وھو ، ذلك من شيء قبله ليس من على واجبة غير الوصية أن على العلماء واكثر. ديون

 أو المال كان يالقل ، مجلز وأبو الزھري قال ، القرآن ظاھر على واجبة الوصية:  طائفة وقالت. فقيرا أو الموصي كان موسرا

 ويخبر وصيته يكتب أن عليه فواجب ، لقوم مال عنده أو دين عليه رجل على إال واجبة الوصية ليست:  ثور أبو وقال. كثيرا

 فرض هللاّ  ألن ، حسن وھذا:  المنذر ابن قال. يشاء أن إال عليه بواجبة فليست عنده وديعة وال عليه دين ال من فأما. عليه بما

 ابن عن األئمة رواه بما األولون احتج. يوصي أن عليه واجب فليس قبله أمانة وال عليه حق ال ومن ، أھلھا إلى ناتاألما أداء

 ووصيته إال ليلتين يبيت فيه يوصي أن يريد شيء له مسلم امرئ حق ما: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن عمر

 هللاّ  صلى هللاّ  رسول سمعت منذ ليلة عليّ  مرت ما:  عمر بن عبدهللا قال يھاوف" ليال ثالث يبيت" رواية وفي" عنده مكتوبة
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 ولكان ، الموصي إرادة إلى يجعلھا لم واجبة كانت لو:  قال بأن يوجبھا لم من احتج. وصيتي وعندي إال ذلك قال وسلم عليه

 يخاف للناس حقوق عليه كانت فيمن ذلكو ، يرده بالموجب فالقول الوجوب ظاھره أن سلم لو ثم ، حال كل على الزما ذلك

 وال الوصية عليه يجب فھذا ، الورثة على تلفھا يخاف الناس عند حقوق له كانت إن وكذلك. ثور أبو قال كما ، عليھم ضياعھا

 .فيه يختلف

 اآلية في عنه الجواب قدمت قد:  لھم قيل الوصية وجوب على فدل ، فرض وكتب} َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ {:  تعالى هللاّ  قال فقد:  قيل فإن

 أوصى وقد ، يوص ولم وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول مات:  النخعي وقال. أعلم وهللاّ  ، الوصية أردتم إذا:  والمعنى ، قبل

 .عليه شيء فال يوص لم وإن ، فحسن أوصى فإن ، بكر أبو

 َوَما{:  كقوله ، المال والخير} َخْيراً  َتَركَ  إِنْ {:  قال وإنما ، المال من به يوصى ما مقدار كتابه في تعالى هللاّ  يبين لم:  السادسة

 بكر أبي عن فروي ، ذلك مقدار في العلماء فاختلف] 8:  العاديات[} اْلَخْيرِ  لُِحبِّ  َوإِنَّهُ { ،] 272:  البقرة[} َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا

. قتادة عن معمر وقال. بالخمس المسلمين غنائم من نهع هللاّ  رضي علي وقال. بالخمس أوصى أنه عنه هللاّ  رضي الصديق

 إليّ  أحب بالخمس أوصي ألن: " قال أنه عنه هللاّ  رضي علي عن وروي. عباس ابن عن البخاري وذكره. بالربع عمر أوصى

 .بالثلث أوصي أن من إليّ  أحب بالربع أوصي وألن ، بالربع أوصي أن من

. أجمعين عليھم هللاّ  رضوان وعائشة عباس وابن علي عن ذلك روي ، الوصية ترك ورثة وله قليل ماله لمن جماعة واختار

. آالف ثالثة:  قال ؟ مالك وكم:  قالت:  أوصي أن أريد إني:  لھا قال عائشة عن مليكة أبي ابن حديث من شيبة أبي بن روى

 لك أفضل فإنه لعيالك فدعه يسير شيء وھذا} َخْيراً  َتَركَ  إِنْ {:  يقول تعالى هللاّ  إن: " قالت. أربعة قال ؟ عيالك فكم:  قالت

 إن:  قالوا فإنھم وأصحابه حنيفة أبا إال الثلث من بأكثر يوصي أن ألحد يجوز ال أنه إلى العلماء من الجمھور ذھب:  السابعة

 يدع أن أجل من انك إنما الوصية في الثلث على االقتصار إن:  وقالوا. كله بمال يوصي أن له جاز ورثة الموصي يترك لم

. األئمة رواه ، الحديث" الناس يتكففون عالة تذرھم أن من خير أغنياء ورثتك تذر أن إنك: " السالم عليه لقوله ، أغنياء ورثته

 ذھب وإليه ، ومسروق عبيدة أبو قال وبه ، عباس ابن عن القول ھذا روي ، بالحديث عني ممن فليس له وارث ال ومن

 حافظ أو وارث ھو ھل المال بيت في الخالف ، ذكرنا ما مع الخالف وسبب علي عن وروي ، قوليه أحد في ومالك إسحاق

 .قوالن ؟ فيه يجعل لما

 هللاّ  رضي العاص بن عمرو عن. وروي. ماله بجميع يوصي أن له فليس ورثة وله مات من أن على العلماء أجمع:  الثامنة

 فأملى، كاتبا فدعا ، مالي في ومالك أوص:  له فقال ، أوصي أن أردت قد إني: " عبدهللا البنه الوفاة حضرته حين قال أنه عنه

 .فاستحللتھم إخوتي دعوت ولو ، ومالك مالي على أتيت وقد إال أراك ما له فقلت:  عبدهللا فقال

 رحمه مالك فقال ، لمدبرا في ذلك من اختلفوا أنھم إال ، منھا شاء فيما ويرجع وصيته يغير أن لإلنسان أن وأجمعوا:  التاسعة

 ذلك غير أو رقيقه من رقيق عتاقة فيھا بوصية مرضه أو صحته في أوصى إذا الموصي أن عندنا عليه المجمع األمر:  هللاّ 

 يدبر أن إال ، فعل ويسقطھا الوصية تلك يطرح أن أحب وإن ، يموت حتى شاء ما ذلك من ويصنع له بدا ما ذلك من يغير فإنه

 شيء له مسلم امرئ حق ما: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن وذلك ، دبر ما تغيير إلى له سبيل فال امملوك دبر فإن
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 أجل ألنه ، شھر إلى كالمعتق القياس في المدبر:  المالكي الفرج أبو قال" . عنده مكتوبة ووصيته إال ليلتين يبيت فيه يوصي

 وأحمد الشافعي وقال. حنيفة أبو قال وبه ، المدبر فكذلك أجل إلى والعتق بالعتق اليمين في يرجع أال وأجمعوا. محالة ال آت

 العتق على المدبر قياسھم ينقض ما المدبرة وطء إجازتھم وفي. الوصايا كسائر الثلث في أنه إلجماعھم ، وصية ھو:  وإسحاق

 من جماعة قول وھو ، باعتھا ثم لھا جارية دبرت عائشة وأن ، مدبرا باع وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن ثبت وقد ، أجل إلى

 ، والنخعي شبرمة وابن سيرين وابن الشعبي قال وكذلك. العتاقة إال شاء ما وصيته من الرجل يغير:  طائفة وقالت. التابعين

 الثوري سفيان قول وھو

:  قال وإن. ذلك في مالك عند الرجوع فله ، الوصية وأراد ، موتي بعد حر أنت:  لعبده يقول الرجل في واختلفوا:  العاشرة

 وأما. مالك أصحاب أكثر عند أيضا يرجع لم األول بقوله التدبير أراد وإن. فيه الرجوع له يكن لم ، موتي بعد مدبر فالن

 عيالشاف أن إال ، وصية فھو الثلث في كان ما وكل ، الثلث في ألنه ، وصية عندھم ھذا فكل ثور وأبو وإسحاق وأحمد الشافعي

 يخرج لم وإن ، رجوعا -  رجعت قد -:  قوله وليس. ھبة أو ببيع ملكه عن يخرجه بأن إال المدبر في الرجوع يكون ال:  قال

 قياسا المزني واختاره. الوصية في يرجع كما المدبر في يرجع:  القديم في وقال. بموته يعتق فإنه يموت حتى ملكه عن المدبر

 لم مات فإن ، التدبير بطل فقد مدبري في رجعت قد قال إذا:  ثور أبو وقال. بعتقه وصىأ فيمن الرجوع على إجماعھم على

 ھو:  القاسم ابن فقال ، التدبير وال الوصية يرد ولم ، موتي بعد حر عبدي:  قال فيمن وأشھب القاسم ابن واختلف. يعتق

 الوصية يرد لم وإن مدبر ھو:  أشھب وقال. وصية

 ومعناھا العموم ظاھرھا ، محكمة ھي:  فقيل ، محكمة أو منسوخة ھي ھل اآلية ھذه في لعلماءا اختلف:  عشرة الحادية

 ، والحسن وطاوس الضحاك قاله ، الورثة غير القرابة وفي والعبدين كالكافرين يرثان ال اللذين الوالدين في الخصوص

 العلم أھل من عنه يحفظ من كل أجمع:  المنذر ناب وقال. كثر أو قل فيما واجبة الوصية أن الزھري وعن. الطبري واختاره

 ، عامة اآلية:  وقتادة أيضا والحسن عباس ابن وقال. جائزة يرثون ال الذين واألقرباء يرثان ال اللذين للوالدين الوصية أن على

 بل بنسخھا تستقل لم ضالفرائ آية إن:  قيل وقد. الفرائض بآية يرث كان من كل منھا ونسخ ، الدھر من برھة بھا الحكم وتقرر

 أخرجه ، أمامة أبو رواه" . لوارث وصية فال حقه حق ذي لكل أعطى قد هللاّ  إن: " السالم عليه قوله وھي ، أخرى بضميمة

. العلماء أقوال من الصحيح على ، باإلرث ال الثابتة بالسنة كان إنما اآلية فنسخ. صحيح حسن حديث ھذا:  وقال الترمذي

 بعد بقي ما أو ، يوص لم إن وبالميراث ، بالوصية المورث عن المال يأخذوا بأن اآليتين بين الجمع ألمكن ثالحدي ھذا ولوال

 فالصحيح بالسنة الكتاب نسخ من منعا كانا وإن الفرج وأبو والشافعي. واإلجماع الحديث ھذا ذلك من منع لكن ، الوصية

 ھذا كان وإن ونحن. المعنى ھذا تقدم وقد ، األسماء في اختلفت وإن دهعن ومن وتعالى تبارك هللاّ  حكم الكل أن بدليل جوازه

 الوارثين لألقربين الوصية وجوب أن ظھر فقد. لوارث وصية تجوز ال أنه المسلمين إجماع إليه انضم قد لكن آحادا بلغنا الخبر

 .أعلم وهللاّ . المجمعين مستند وأنھا بالسنة منسوخ

 مذھب وھو ، يرثون ال الذين لألقربين وثبتت" النساء" سورة في بالفرض للوالدين الوصية نسخت:  والحسن عباس ابن وقال

 ، للوالدين الوصية وكانت للولد المال كان:  قال عباس ابن عن البخاري وفي. العلم أھل من وجماعة المالكيين وأكثر الشافعي
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 ، والربع الثمن للمرأة ، السدس منھما واحد لكل ينلألبو وجعل ، األنثيين حظ مثل للذكر فجعل ، أحب ما ذلك من فنسخ

 .والربع الشطر وللزوج

 النحاس وذكره ، هللاّ  رحمه مالك قول ھذا ونحو ، ندبا الوصية وبقيت ، منسوخة اآلية:  زيد وابن عباس وابن عمر ابن وقال

 فنظر ، بمصحفك لي أوص خثيم بن لربيعل قلت:  ثابت بن عروة قال. وصية ال:  خثيم بن الربيع وقال. والنخعي الشعبي عن

 .عنه هللاّ  رضي عمر ابن صنع ھذا ونحو]. 75:  األنفال[} هللاَِّ  ِكَتابِ  فِي ِبَبْعٍض  أَْولَى َبْعُضُھمْ  األَْرَحامِ  َوأُولُوا{ وقرأ ولده إلى

 تعالى هللاّ  لنص ، األجانب من أولى قربينلأل الوصية:  قوم قال. أقرب جمع األقربون} َواألَْقَرِبينَ {:  تعالى قوله:  عشر الثانية

 أوالده ألمھات أوصى أنه عمر ابن عن وروي. بمعصية عمله ختم فقد قرابته لغير أوصى إن:  الضحاك قال حتى ، عليھم

:  الحسن وقال. ذلك بمثل عبدهللا بن سالم عن وروي. البيت بأثاث لھا لموالة وصت عائشة أن وروي. آالف بأربعة واحدة لكل

 حين الناس وقال. تركھم مع لغيرھم تجوز وال ، فمعھم ألجنبي كانت فإن ، لألقربين الوصية ردت األقربين لغير أوصى إن

 وقال. كرامة وال ذلك له يكن لم:  الشعبي وقال. ھاشم لبني بماله وأوصى رياح من امرأة أعتقته له عجبا:  العالية أبو مات

 الحسن عن ھذا مثل روي وقد ، زيد بن جابر وقاله ، فعله ونقض قرابته إلى الوصية ردت قرابته لغير أوص إذا:  طاوس

 لغير أوصى من:  حنبل بن وأحمد واألوزاعي وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك وقال. راھوية بن إسحاق قال وبه ، أيضا

 مسلم ، وبعيد قريب ، وفقير غني من له أوصى من لكل ماض جائز ذلك مع وفعله صنع فبئسما محتاجين قرابته وترك قرابته

 عباس وابن عمر ابن وقول وھو ، وعائشة عمر ابن عن روي ما معنى وھو. وكافر

 عباس ابن لصحبته معتقته من أولى ھاشم بني أن إلى نظر فلعله عنه هللاّ  رضي العالية أبو وأما ، أحسن األول القول:  قلت

 ألحقته أن غايتھا ومعتقته ، الحقيقية فھي معنوية كانت وإن األبوة وھذه. واألخرى الدنيا يف العلماء بدرجة وإلحاقه إياه وتعليمه

 .أعلم وهللاّ  ، عتقھا ثواب فحسبھا ، الدنيا في باألحرار

 وھو عليه يحجر ال:  فقالوا الظاھر أھل وشذ ، ماله في عليه يحجر المريض أن إلى العلماء من الجمھور ذھب:  عشرة الثالثة

 أشفيت وجع من الوداع حجة في وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عادني:  سعد قال. عليھم يرد والمعنى والحديث ، صحيحكال

 بثلثي أفأتصدق  ، واحدة بنت إال يرثني وال مال ذو وأنا ، الوجع من ترى ما بي بلغ ، هللاّ  رسول يا فقلت الموت على منه

 تذرھم أن من خير أغنياء ورثتك تذر أن إنك كثير والثلث الثلث ، ال: " قال ؟ شطرهب أفأتصدق:  قلت ،" ال: " قال ؟ مالي

 .الحديث" الناس يتكففون عالة

 ، الصحيح وھو ، الورثة أجازھا إذا الكافة ذلك وأجاز. الورثة أجازھا وإن الثلث من بأكثر الوصية أيضا الظاھر أھل ومنع

 وكان ، صحيحا جائزا ذلك كان حقھم الورثة أسقط فإذا ، الوارث لحق الثلث ىعل بزيادة الوصية من منع إنما المريض ألن

 إال لوارث الوصية تجوز ال: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال ، عباس ابن عن الدارقطني وروى. عندھم من كالھبة

 تجيز أن إال لوارث وصية ال: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال خارجة بن عمرو عن وروي" . الورثة يشاء أن

 " .الورثة
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 عليھم جائز ذلك:  طائفة فقالت ، وفاته بعد الموصي حياة في للوارث للوصية المجيزين رجوع في واختلفوا:  عشرة الرابعة

 وربيعة والزھري ليلى أبي وابن سيرين وابن والحسن وطاوس رباح أبي بن عطاء قول ھذا. فيه الرجوع لھم وليس

 بن والحسن والثوري وطاوس والحكم وشريح مسعود ابن قول ھذا. أحبوا إن ذلك في الرجوع لھم:  طائفة وقالت. األوزاعيو

 ، يرجعوا أن فلھم صحته في أذنوا إذا:  فقال مالك وفرق. المنذر ابن واختاره ، ثور وأبي وأحمد والشافعي حنيفة وأبي صالح

 وقع المنع بأن األولى المقالة أھل احتج. إسحاق قول وھو ، عليھم جائز فذلك لهما عن يحجب حين مرضه في له أذنوا وإن

 أھل واحتج. ھھنا فكذلك ، بإجازتھم جاز ألجنبي ثلثه من بأكثر أوصى إذا أنه اتفقوا وقد. جاز أجازوه فإذا ، الورثة أجل من

 وال قبله المستأذن الوارث يموت وقد ، وفاته بعد المال يملك وإنما ، الوقت ذلك في يملكوه لم شيئا أجازوا بأنھم الثاني القول

 صحيحا كان إذا الرجل إن:  قال بأن مالك واحتج. شيء يلزمه فال فيه له حق ال من أجاز فقد ، غيره يرثه وقد وارثا يكون

 تركوا فقد مرضه في له نواأذ وإذا ، لھم يجب لم شيئا تركوا فقد صحته في له أذنوا فإذا ، شاء ما فيه يصنع كله بماله أحق فھو

 .فات قد ألنه أنفذه قد كان إذا فيه يرجعوا أن لھم فليس ، الحق من لھم وجب ما

 عن المنذر ابن وذكر. األبھري قال ، بالتنفيذ يفت لم ألنه فيه الرجوع للوارث كان ذلك المريض ينفذ لم فإن:  عشرة الخامسة

 والكوفيين والثوري مالك قول واتفق:  المنذر ابن قال. غيره من بالسنة أشبه المسألة ھذه في مالك قول أن راھوية بن إسحاق

 .لزمھم وفاته بعد ذلك أجازوا إذا أنھم ثور وأبي والشافعي

 لم وإن ، له فھي الورثة أجازھا إن:  وصيته في ويقول ، بمال ورثته لبعض يوصي الرجل في واختلفوا:  عشرة السادسة

 ومعمر حنيفة وأبي الشافعي قول وفي. إليھم رجع ذلك الورثة تجز لم إن:  مالك فقال. يجيزوه فلم ، هللاّ  سبيل في فھو يجيزوه

  .هللاّ  سبيل في يمضي عبدالرزاق صاحب

 عليه المجمع األمر:  مالك فقال ، غيره في واختلف ، عليه المحجور غير العاقل البالغ وصية في خالف ال:  عشرة السابعة

. به يوصون ما يعرفون ما عقولھم من معھم كان إذا وصاياھم أحيانا يفيق الذي والمصاب والسفيه عقله يف الضعيف أن عندنا

: وأصحابه حنيفة أبو وقال. ماضية جائزة فوصيته القول من بمنكر يأت ولم به أوصى ما يعقل كان إذا الصغير الصبي وكذلك

 واختلف. عليه ونص ذكره شيئا ذلك في للشافعي أجد ولم ، عيالشاف قول قياس وھو:  المزني وقال. الصبي وصية تجوز ال

 في منه يقتص وال عتاقه وال طالقه يجوز ال أنه وحجتھم. حنيفة أبي كقول والثاني ، مالك كقول أحدھما:  قولين على أصحابه

 البالغ وصية أن على الءھؤ اتفق قد:  عمر أبو قال. وصيته فكذلك ، عليه المحجور كالبالغ فليس ، قذف في يحد وال جناية

 تبذير الحجر وعلة ، ماله في عليه المحجور حال فحاله به يوصي ما الصبيان من يعقل من أن ومعلوم. جائزة عليه المحجور

 أن فوجب ، يعقل ال الذي بالمجنون منه أشبه ماله في عليه بالمحجور وھو ، بالموت عنه مرتفعة علة وتلك ، وإتالفه المال

ّ  ، بالمدينة عندھم عليه المجمع األمر إنه:  مالك وقال. عنه هللاّ  رضي عمر عن فيه جاء الذي األمر مع وصيته تجوز  وبا

ّ  الحق فأصاب كبير أو صغير من أوصى من:  شريح بن محمد وقال. التوفيق  مدفع للحق ليس لسانه على قضاه فا

 ونظر الميت اجتھاد إلى موكال ھذا وكان ، شطط وال فيه وكس ال ، عدلبال يعني} ِباْلَمْعُروفِ {:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة

 ما تقدم وقد ،" كثير والثلث الثلث: "  السالم عليه فقال ، السالم عليه نبيه لسان على ذلك تقدير سبحانه هللاّ  تولى ثم ، الموصي
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 لكم ليجعلھا حسناتكم في لكم زيادة وفاتكم عند موالكمأ بثلث عليكم تصدق هللاّ  إن: " وسلم عليه هللاّ  صلى وقال. ھذا في للعلماء

 إال وصية تجوز ال:  الحسن وقال. وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن جبل بن معاذ عن أمامة أبي عن الدارقطني أخرجه" . زكاة

 عليه هللاّ  صلى النبي وحكم] 49:  المائدة[} هللاُ  أنََّزلَ  ِبَما َبْيَنُھمْ  اْحُكمْ  َوأنِ {:  تعالى بقوله واحتج البخاري ذھب وإليه ، الثلث في

 ما أتى فقد الثلث على وزاد وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول حده ما تجاوز فمن. هللاّ  أنزل بما الحكم ھو كثير الثلث بأن وسلم

 وقال. عالما وسلم ليهع هللاّ  صلى هللاّ  رسول بحكم كان إذا عاصيا ذلك بفعله وكان ، عنه وسلم عليه هللاّ  صلى النبي نھى

 .قليل غير أنه يريد" كثير الثلث" وقوله:  الشافعي

ً {:  تعالى قوله:  عشرة التاسعة قِينَ  َعلَى{:  قوله بدليل ووجوب فرض ثبوت ال ، وتحصين نظر ثبوت ثابتا يعني} َحّقا } اْلُمتَّ

 دل ، تقصيرا يخاف أي ، يتقي من هللاّ  خص لماف ، المسلمين جميع على لكان فرضا كان لو ألنه ، ندبا كونه على يدل وھذا

 له تضييعا كان عنه سكت إن ألنه ، به والوصية بكتبه المبادرة فرضا فيلزمه ، مات إن تلفه يتوقع فيما إال الزم غير أنه على

 .حق ذلك ىبمعن" حق" القرآن غير في ويجوز ، المؤكد المصدر على" حقا" وانتصب. المعنى ھذا تقدم وقد ، منه وتقصيرا

:  وفائدتھا. عمر ابن حديث من ھي وإنما. اآلية ھذه من مأخوذة ليست الوصية بكتب المبادرة:  العلماء قال:  العشرون الموفية

 بتلك وقاموا العدول أشھد فلو ، بھا العمل على المتفق الوصية وھي بھا مشھودا مكتوبة وكونھا االستيثاق زيادة في المبالغة

 من فيھا يكون فيما إال بھا يعمل ال أنه مالك قول يختلف فلم يشھد ولم بيده كتبھا فلو ، خطا تكتب لم وإن بھا مللع لفظا الشھادة

 . تنفيذه فيلزمه عليه يتھم ال لمن بحق إقرار

 بن فالن به أوصى ما ھذا" وصاياھم صدور في يكتبون كانوا:  قال مالك بن أنس عن الدارقطني روى:  والعشرون الحادية

 يبعث هللاّ  وأن ، فيھا ريب ال آتية الساعة وأن ، ورسوله عبده محمدا وأن  ، له شريك ال وحده هللاّ  إال إله ال أن يشھد أنه فالن

 كانوا إن ورسوله هللاّ  ويطيعوا ، بينھم ذات يصلحوا وأن تقاته حق هللاّ  بتقوى أھله من بعده ترك من وأوصى. القبور في من

 ".مسلمون وأنتم إال تموتن فال الدين لكم أصطفى هللاّ  إن بني يا:  ويعقوب بنيه إبراھيم به وصى بما وأوصاھم ، مؤمنين

لَهُ  َفَمنْ { 181:  اآلية َما َسِمَعهُ  َما َبْعدَ  َبدَّ لُوَنهُ  الَِّذينَ  َعلَى إِْثُمهُ  َفإِنَّ َ  إِنَّ  ُيَبدِّ  }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 :  مسائل أربع فيه

لَهُ  َفَمنْ {:  عالىت قوله:  األولى َما{ وجوابه ، شرط} َبدَّ لُوَنهُ  الَِّذينَ  َعلَى إِْثُمهُ  َفإِنَّ  رفع" إثمه"و. العمل عن" إلن" كافة" ما"و} ُيَبدِّ

 ، اإليصاء معنى في الوصية ألن ، اإليصاء إلى يرجع" بدله" في والضمير. الخبر موضع" يبدلونه الذين على" ، باالبتداء

 َحَضرَ  َوإَِذا{:  وقوله ، وعظ أي] 275:  البقرة[} َربِّهِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمنْ {:  كقوله وھو ،" سمعه" في الضمير وكذلك

 :  الشاعر قول ومثله". منه" قوله بدليل ، المال أي] 8:  النساء[} اْلقِْسَمةَ 

 الصوت ھذه ما

 :  القيس امرؤ وقال. الصيحة أي
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 المنفطر البانة ةكخرعوب...  رخصة رؤدة برھرھة

 من سمعه يكون أن يحتمل" سمعه"و. الخرعوبة لفظ وترك القضيب إلى ذھب ، يكون ما أنعم وھو ، بالورق المنتفخ والمنفطر

 أي ، التبديل على عائد" إثمه" في والضمير. عدالن وذلك ، عنده ذلك به يثبت ممن سمعه يكون أن ويحتمل ، نفسه الوصي

:  وقيل. الولي أو الوارث على وتوجھت اللوم عن بالوصية خرج الموصي فإن ، الميت على ال لمبدلا على عائد التبديل إثم

 الدين أن على دليل اآلية ھذه في:  الثانية اإلثم فعليه الشرع في له رسم ما على يجزھا لم أو الوصية غير إذا الموصي ھذا إن

 وقال. تأخيره في الوزر وعليه ، قضائه في األجر له ، به مطلوبا الولي وحصل ذمته عن به خرج الميت به أوصى إذا

 ال فإنه به وصى ثم وتركه عليه قدر إذا وأما ، أدائه في يفرط لم الميت كان إذا يصح إنما وھذا: " العربي بن بكر أبو القاضي

 ."فيه الولي تفريط ذمته عن يزيله

 وال تبديله يجوز أنه المعاصي من شيء أو خنزير أو بخمر وصيي أن مثل ، يجوز ال بما أوصى إذا أنه خالف وال:  الثالثة

 عمر أبو قاله ، الثلث على زاد ما إمضاء يجوز ال كما ، إمضاؤه يجوز

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  الرابعة  .المعتدين وتبديل الموصين جنف من شيء معھما يخفى ال تعالى  صفتان} َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

ً  ُموٍص  ِمنْ  َخافَ  َمنْ فَ { 182:  اآلية ً  أَوْ  َجَنفا َ  إِنَّ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َبْيَنُھمْ  َفأَْصلَحَ  إِْثما  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 :  مسائل ست فيه

 وتحرك لتحركھا ألفا الواو قلبت ، خوف واألصل. علم:  وقيل. خشي بمعنى" خاف"و ، شرط" من"} َخافَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله

 وحمزة عاصم عن بكر أبي قراءة بالتشديد" موص من. "فعلت من الكسرة على ليدلوا" خاف" يميلون الكوفة أھلو. قبلھا ما

 كرم مثل يكون أن يجوز وقد. للتكثير" موص" يقولون النحويين أكثر ألن ، أبين والتخفيف ، الباقون وخفف ، والكسائي

 :  األعشى قال. الميل الجنف:  وقيل. النحاس عن ، جانفو جنف منه واالسم ، جار إذا يجنف جنف من" جنفا. "وأكرم

 لسوائكا أھلھا من قصدت وما...  ناقتي اليمامة حجر عن تجانف

ً  ُموٍص  ِمنْ  َخافَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله ومنه ، مال إذا جنفا يجنف بالكسر جنف وقد. الميل" الجنف: " الصحاح وفي  قال. } َجَنفا

 :  الشاعر

 لزور لقائھم من وإنا...  علينا فواجن وإن المولى ھم

 :  لبيد وقال. } ِطْفالً  ُيْخِرُجُكمْ  ُثمَّ {:  تعالى كقوله ، العم بني أي ، الموالي موضع في ھھنا المولى:  عبيدة أبو قال

 خصومي علي جنفت وقد ضيمي...  عامر أرومة منعت امرؤ إني

 أتى أي ، أالم:  يقال كما. بالجنف جاء أي ، الرجل أجنف:  ويقال. ضاأي المائل وھو" بالھمز" الجانئ وكذلك:  عبيدة أبو قال

 بضم فعلى على" وجنفى. الظھر منحني أي ، أجنف ورجل. مال أي ، إلثم وتجانف. بخسيس أتى أي ، وأخس. عليه يالم بما



163 

 

:  مجاھد وقال. ظلما أي ، ءواليا بالحاء" حيفا" قرأ أنه علي عن وروي. السكيت ابن عن ، موضع اسم" : العين وفتح الفاء

 دون الجنف ھو وذلك ، تعمد دون يأتيھا أو ، األذية ويتعمد طائفة ميراث ويقطع الموصي يجنف أن خشي من أي" خاف فمن"

 ذاتھم في الورثة وبين ورثته وبين بينه ما بذلك فأصلح عنه ورد ذلك في وعظ من فالمعنى. إثم في الجنف فھو تعمد فإن ، إثم

. لمصلحة تبديل ولكنه ، بد وال ما تبديل فعله في كان وإن. قبل المذكور المبدل إثم يلحقه ال أي" عليه إثم فال. "عليه إثم فال

َ  إِنَّ {. الھوى تبديل ھو إنما اإلثم فيه الذي والتبديل . األذية من أراد عما ورجع الموعظة فيه عملت إذا الموصي عن} َغفُورٌ  هللاَّ

 الموصي أن الموصي موت بعد عليه علمه وأتى ورأى علم أي خاف من اآلية معنى:  وغيرھم والربيع وقتادة عباس ابن وقال

 المبدل إثم يلحقه ال أي} َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال{ والشقاق االضطراب من الورثة بين وقع ما فأصلح ورثته بعض أذية وتعمد جنف

 .الھوى تبديل ھو إنما اإلثم فيه الذي والتبديل لمصلحة بديلت ولكنه ، بد وال ما تبديل فعله في كان وإن.قبل المذكور

 الحق عن وعدوال الوصية في ميال موص من خفتم إن:  لھم قيل. المسلمين لجميع} َخافَ  َفَمنْ {:  بقوله الخطاب:  الثانية

 أو ، ابنته إلى المال صرفلين ابنته لولد أو ابنته زوج إلى بالمال يوصي بأن وذلك ، بالمعروف يخرجھا ولم إثم في ووقوعا

 ، بينھم اإلصالح في السعي إلى فبادروا ، القريب وترك لبعيد أوصى أو ، ابنه إلى المال ينصرف أن والغرض ابنه ابن إلى

 أثم يفعلوا لم وإن ، الباقين عن سقط به أحدھم قام فإذا ، الكفاية على فرض واإلصالح. المصلح عن اإلثم سقط الصلح وقع فإذا

 .الكل

 يكن لم الفساد تحقق وإذا ، الصالح في السعي وجب الفساد قصد ظن إذا ألنه ، بالظن الحكم على دليل اآلية ھذه في - الثالثة

 .له وحسما للفساد وإبطاال بالدفع حكما يكون إنما صلحا

 وجواب ، المعنى عرف قد ألنه كرذ لھم يجر ولم ، الورثة عن والكناية ،" خاف" على عطف} َبْيَنُھمْ  َفأَْصلَحَ {:  تعالى قوله

 .} َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال{ الشرط

 الصدقة أي:  سئل وقد السالم عليه لقوله ، الموت عند منھا أفضل والصحة الحياة حال في الصدقة أن خالف ال - الرابعة

 أن الخدري سعيد أبي عن الدارقطني وروى. الصحيح أھل أخرجه ، الحديث" شحيح صحيح وأنت تصدق أن: " فقال ؟ أفضل

 وروى" . بمائة موته عند يتصدق أن من له خير بدرھم حياته في المرء يتصدق ألن: "  قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول

 ما بعد يھدي الذي مثل موته عند يتصدق أو ينفق الذي مثل: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن الدرداء أبي عن النسائي

 "يشبع

 قال قال أبيه عن قرة ابن معاوية عن الدارقطني روى. زكاته من ترك لما كفارة كانت وصيته في يضر لم نم - الخامسة

" . زكاته من ترك لما كفارة كانت هللاّ  كتاب على وصيته فكانت فأوصى الوفاة حضرته من: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول

 :  وھي الوصية في ضر فإن

 من الوصية في اإلضرار: "  قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عن عباس ابن عن أيضا قطني الدار روى فقد -  السادسة

 ليعمل المرأة أو الرجل إن: "  قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن عنه هللاّ  رضي ھريرة أبي عن داود أبو وروى" . الكبائر

 جنف من على الصالة" النسائي وترجم" . النار لھما فتجب وصيةال في فيضاران الموت يحضرھما ثم سنة ستين هللاّ  بطاعة
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 عنه هللاّ  رضي حصين بن عمران عن الحسن عن زاذان ابن وھو منصور عن ھشيم أنبأنا حجر بن علي أخبرنا" وصيته في

: وقال ذلك من غضبف وسلم عليه هللاّ  صلى النبي ذلك فبلغ ، غيرھم مال له يكن ولم موته عند له مملوكين ستة أعتق رجال أن

 مسلم وأخرجه. أربعة وأرق اثنين فأعتق بينھم أقرع ثم أجزاء ثالثة فجزأھم] مملوكيه دعا ثم" [عليه أصلي أال ھممت لقد" 

 ".عليه أصلي أال ھممت لقد: "  قوله بدل ، شديدا قوال له وقال:  آخره في قال أنه إال بمعناه

َھا َيا{ 183:  اآلية َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  ُنواآمَ  الَِّذينَ  أَيُّ  }َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما الصِّ

ً { 184:  اآلية اما ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ  َمْعُدوَداتٍ  أَيَّ ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريضا امٍ  ِمنْ  َفِعدَّ  ِمْسِكينٍ  َطَعامُ  ةٌ فِْديَ  ُيِطيقُوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى أَُخرَ  أَيَّ
عَ  َفَمنْ   .}َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َتُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخْيرٌ  َفُھوَ  َخْيراً  َتَطوَّ

 :  مسائل ست فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله - األولى َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  أيضا ذكر والوصية قصاصال من المكلفين على كتب ما ذكر لما} الصِّ

 خمس على اإلسالم بني: " وسلم عليه هللاّ  صلى قال ، فيه خالف وال ، عليھم وأوجبه إياه وألزمھم الصيام عليھم كتب أنه

 في ومعناه. عمر ابن رواه" والحج رمضان وصوم الزكاة وإيتاء الصالة وإقام هللاّ  رسول محمدا وأن هللاّ  إال إله ال أن شھادة

 عن مخبرا تعالى هللاّ  قال ، الكالم عن إمساك ألنه ، صوم للصمت ويقال. حال إلى حال من التنقل وترك ، اإلمساك : اللغة

ْحَمنِ  َنَذْرتُ  إِنِّي{:  مريم ً  لِلرَّ . الھبوب عن إمساكھا وھو ، الريح ركود:  والصوم. الكالم عن سكوتا أي] 26:  مريم[} َصْوما

 ، النھار منتصف في تستوي حيث الشمس ومصام. اعتدل:  النھار وصام. تعتلف فلم وثبتت تقام:  آريھا على الدابة وصامت

 :  النابغة قول ومنه

 اللجما تعلك وخيل العجاج تحت...  صائمة غير وخيل صيام خيل

 :  قال كما ، والحركة الجري عن ممسكة ثابتة خيل أي

 مصامھا في علقت الثريا كأن

 :  وقوله ، تنتقل فال مواضعھا في ثابتة ھي أي

 الصائما شرھن والبكرات

 :  القيس امرؤ وقال. تدور ال التي يعني

 وھجرا النھار صام إذا ذمول...  بجسرة عنك الھم وسل فدعھا

 :  آخر وقال. كالممسكة باإلبطاء فصارت والسير االنتقال عن الشمس أبطأت أي

 فنزل لعاب للشمس وسال...  واعتدل النھار صام إذا حتى



165 

 

 :  آخر وقال

 صياما إال النوم تطعم ما د...  الخدو صفر بوجرة نعاما

 كثير المعنى ھذا في والشعر. قائمة أي

 باجتناب وكماله وتمامه ، الشمس غروب إلى الفجر طلوع من به النية اقتران مع المفطرات عن اإلمساك:  الشرع في والصوم

 يدع أن في حاجة  فليس به والعمل الزور قول يدع لم من: "  السالم عليه لقوله ، المحرمات في الوقوع وعدم المحظورات

 " .وشرابه طعامه

 وسيأتي ، مسانيدھم في األئمة ذكرھا وحسان صحاح كثيرة أخبار بذلك جاءت ، جسيم وثوابه ، عظيم الصوم فضل -الثانية

 وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن الحديث في ثبت كما ، إليه باإلضافة هللاّ  خصه أن الصوم فضل في منھا اآلن ويكفيك ، بعضھا

 خص وإنما. الحديث" به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال له آدم ابن عمل كل وتعالى تبارك هللاّ  يقول" :  ربه عن مخبرا قال أنه

 العبادات سائر بھما الصوم باين ألمرين له كلھا العبادات كانت وإن له بأنه الصوم

 .العبادات سائر منه يمنع ال ما وشھواتھا النفس مالذ من يمنع مالصو أن:  أحدھما

 فعله ربما ، ظاھر العبادات من سواه وما. به مختصا صار فلذلك ، له إال يظھر ال ربه وبين العبد بين سر الصوم أن:  الثاني

 .ھذا غير وقيل. غيره من بالصوم أخص صار فلھذا ، ورياء تصنعا

 من الحال على أو. كما صوما أو ، كما كتابا التقدير ، النعت على نصب موضع في الكاف} ُكِتبَ  َكَما{:  تعالى قوله:  الثالثة

 ، للصيام نعتا رفع موضع في الكاف:  النحاة بعض وقال. قبلكم من الذين على كتب كما مشبھا الصيام عليكم كتب أي الصيام

 ، النكرات إال بھا ينعت ال إذ" بكما" نعته جاز فلذلك ، الشريعة تهفسر بما فيه الذي اإلجمال لمكان ، بمحض تعريفه ليس إذ

. } َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ {:  وصلتھا ، خفض موضع في" ما"و. القول ھذا ضعف وقد ، صيام عليكم كتب بمنزلة فھو

 :  وھي التشبيه موضع في التأويل أھل واختلف". ما" على يعود" كتب" في والضمير

 موسى قوم على كتب تعالى هللاّ  فإن ، الصوم وقدر الصوم وقت إلى يرجع التشبيه:  وغيرھما وقتادة الشعبي قال:  الرابعة

 في يزيد أن هللاّ  شفاه إن فنذر أحبارھم بعض مرض ثم أيام عشرة عليھم أحبارھم وزاد ، فغيروا رمضان صوم وعيسى

 القول ھذا واختار. الربيع إلى فنقلوه الحر في عليھم فصعب ، يوما مسينخ النصارى صوم فصار ، ففعل أيام عشرة صومھم

 عليه هللاّ  صلى النبي عن حنظلة بن دغفل عن أسنده صحته على يدل حديث وفيه. اآلية في بما األشبه وھو:  وقال النحاس

 لحما فأكل آخر كان ثم عشرة لنزيدن هللاّ  شفاه لئن فقالوا منھم رجل فمرض شھر صوم النصارى على كان: "  قال وسلم

 فصار قال الربيع في صومنا ونجعل األيام السبعة ھذه لنتمن فقالوا آخر ملك كان ثم سبعة لنزيدن هللاّ  شفاه لئن فقالوا فاه فأوجع

 :  وقيل. أمة كل على رمضان شھر صوم وجل عز هللاّ  كتب:  مجاھد وقال" . خمسين
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 في عليھم فصعب ، يوما خمسين صومھم بلغ حتى ، قرن بعد قرنا ، يوما وبعدھا وماي الثالثين قبل فصاموا بالوثيقة أخذوا

 والسدي البصري والحسن حنظلة بن دغفل عن حديث ذلك وفي:  النقاش قال. الشمسي الفصل إلى فنقلوه الحر

 السنة صمت لو:  الشعبي قال. به متصال الفطر يوم بإثر شوال من والستة الشك يوم صوم اآلن كره - أعلم وهللاّ  - ولھذا:  قلت

 الفصل إلى فحولوه ، علينا فرض كما رمضان شھر صوم عليھم فرض النصارى أن وذلك ، الشك يوم ألفطرت كلھا

 يوما الثالثين قبل فصاموا ألنفسھم بالوثيقة فأخذوا قرن بعدھم جاء ثم ، يوما ثالثين فعدوا القيظ يوافق كان قد ألنه الشمسي،

 الَِّذينَ  َعلَى ُكِتبَ  َكَما{:  تعالى قوله فذلك يوما خمسين إلى صاروا حتى قبله كان من بسنة يستن اآلخر يزل لم ثم ، يوما وبعدھا

 صفة على واقع التشبيه:  وقيل. والكيفية الوقت في ال ، تقدم من على وجوبه أصل إلى راجع التشبيه:  وقيل. } َقْبلُِكمْ  ِمنْ 

 في كان وكذلك. نام من األشياء ھذه يفعل فال اإلفطار حان فإذا ، والنكاح والشرب األكل من ممنعھ من عليھم كان الذي الصوم

َيامِ  لَْيلَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ {:  بقوله تعالى هللاّ  نسخه ثم ، اإلسالم أول في وكان أوال النصارى َفثُ  الصِّ ] 187:  البقرة[} ِنَساِئُكمْ  إِلَى الرَّ

 وال الصفة على ال الصوم على واقع التشبيه:  وعطاء جبل بن معاذ وقال. والربيع العالية وأبو لسديا قاله ، بيانه يأتي ما على

َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ {:  المعنى. والنقصان بالزيادة الصيامان اختلف وإن العدة على  شھر كل من أيام ثالثة اإلسالم أول في أي} الصِّ

 في ھذا نسخ ثم. عاشوراء ويوم أيام ثالثة -  عباس ابن قول في - اليھود وھم" قبلكم من الذين على كتب كما" ، عاشوراء ويوم

 .برمضان األيام نسخت ثم} َمْعُدوَداتٍ  ِبأَيَّامِ { ذلك نسخ:  جبل بن معاذ وقال. رمضان بشھر األمة ھذه

 قل كلما فإنه ، تضعفون ھنا معناه:  قيل" تقونت"و. تقدم كما ، حقھم في ترج" لعل"} َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 ھو:  وقيل. المعاصي لتتقوا:  وقيل. حسن مجازي وجه وھذا المعاصي قلت الشھوة ضعفت وكلما ، الشھوة ضعفت األكل

 .الشھوات يميت ألنه ، تقوى وسبب" ووجاء جنة الصيام: " السالم عليه قال كما الصيام ألن ، العموم على

ً {:  تعالى هقول:  السادسة اما  أي ،" لكتب" الظرف على نصب:  وقيل. الفراء قاله ،" بكتب" ثان مفعول" أياما"} َمْعُدوَداتٍ  أَيَّ

 .أعلم وهللاّ  ، معاذ عن روي ما خالف على يدل وھذا ، رمضان شھر:  المعدودات واأليام. أيام في الصيام عليكم كتب

ً َمِريض ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  ا  :  مسألة عشرة ست فيه} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

ً {:  تعالى قوله:  األولى  يقدر أن:  الثانية. واجبا الفطر فعليه ، بحال الصوم يطيق أال:  إحداھما:  حالتان للمريض} َمِريضا

 حال في اإلنسان حصل متى:  سيرين ابن لقا. جاھل إال يصوم وال الفطر له يستحب فھذا ، ومشقة بضرر الصوم على

 تمام بن طريف قال. ضرورة الفطر إلى تدع لم وإن ، السفر لعلة المسافر على قياسا ، الفطر صح المرض اسم بھا يستحق

 من جمھور وقال. ھذه أصبعي وجعت إنه:  قال فرع فلما ، يأكل وھو رمضان في سيرين بن محمد على دخلت:  العطاردي

 حذاق مذھب وھذا:  عطية ابن قال. الفطر له صح تزيده يخاف أو تماديه يخاف أو ويؤذيه يؤلمه مرض به كان إذا : العلماء

 واختلفت:  منداد خويز ابن وقال. به ويبلغ المرء على يشق الذي المرض فھو مالك لفظ وأما. يناظرون وبه مالك أصحاب

 فيه والزيادة المرض شدة:  مرة وقال. الصيام من التلف خوف ھو:  مرة فقال ، للفطر المبيح المرض في مالك عن الرواية

 ما إال ، مرض كل في مباح فھو مرض من مرضا يخص لم ألنه ، الظاھر مقتضى وھو مذھبه صحيح وھذا. الفادحة والمشقة

 على المرض من يقدر لم إذا:  الحسن وقال. الصيام في معه كلفة ال الذي اليسير والمرضى والحمى الصداع من الدليل خصه
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 ومتى ، الفطر إلى نفسه المرض ضرورة دعته من إال بالمرض يفطر ال:  فرقة وقالت. النخعي وقاله ، أفطر قائما الصالة

 تعالى هللاّ  رحمه الشافعي قول وھذا. يفطر لم معه الضرورة احتمل

 شھر في وذلك خفيفة علة بنيسابور اعتللت:  خاريالب قال. تعالى هللاّ  شاء إن الباب ھذا في شيء أعدل سيربن ابن قول:  قلت

 تضعف أن خشيت:  فقال. نعم فقلت ؟ عبدهللا أبا يا أفطرت:  لي فقال أصحابه من نفر راھوية بن إسحاق فعادني ، رمضان

 أي نم:  قال ؟ أفطر المرض أي من:  لعطاء قلت قال جريج ابن عن المبارك ابن عن عبدان حدثنا:  قلت. الرخصة قبول عن

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ {:  تعالى هللاّ  قال كما ، كان مرض :  حنيفة أبو وقال. إسحاق عند يكن لم الحديث وھذا:  البخاري قال} َمِريضا

 .أفطر شدة حماه أو وجعا عينه تزداد أن يفطر لم إن صائم وھو نفسه على الرجل خاف إذا

 الطاعة سفر على إجماعھم بعد ، والقصر الفطر فيه يجوز الذي السفر في العلماء تلفاخ} َسَفرٍ  َعلَى أَوْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 بالمنع فيه فمختلف والمباحات التجارات سفر أما. الضروري المعاش وطلب الرحم صلة سفر بھذين ويتصل ، والجھاد كالحج

. عطية ابن قاله ، أرجح بالمنع والقول ، نعوالم بالجواز فيه فيختلف العاصي سفر وأما. أرجح بالجواز والقول ، واإلجازة

 ثمانية:  فقال رجع ثم ، وليلة يوم:  مالك فقال ، ذلك قدر في العلماء واختلف الصالة تقصر حيث مالك عند الفطر ومسافة

 وقال المي وثالثون ستة مرة وقال ميال وأربعون اثنان:  مرة وقال ، مذھبه ظاھر وھو:  منداد خويز ابن قال ميال وأربعون

 يوم مسيرة البحر في فقال ، والبحر البر بين مرة وفصل. الشافعي قول وھو ، يومان عنه وروى ، وليلة يوم مسيرة:  مرة

 وابن عمرو ابن وقال. أميال ثالثة المذھب غير وفي ، ميال ثالثون المذھب وفي ، ميال وأربعون ثمانية البر وفي ، وليلة

 .عطية ابن حكاه ، أيام ثالثة سفر في الفطر:  والثوري عباس

 .فرسخا عشر ستة وھي برد أربعة في ويقصران يفطران عباس وابن عمر ابن وكان:  البخاري في والذي:  قلت

 بخالف بالنية مسافرا يكون ال المسافر ألن ، الفطر يبيت أن له يجوز ال رمضان في المسافر أن على العلماء اتفق:  الثالثة

 ألن ، الحين في مقيما كان اإلقامة نوى إذا ألنه ، عمل إلى يفتقر ال والمقيم ، والنھوض بالعمل مسافرا يكون وإنما ، المقيم

 فإن ، يخرج أن قبل يفطر أن له يجوز ال أنه السفر يؤمل الذي في أيضا بينھم خالف وال. فافترقا عمل إلى تفتقر ال اإلقامة

 وابن أصبغ عن ذلك وحكى ، عليه شيء فال الحركة أسباب في خذوأ لسفره تأھب قد كان إن:  حبيب ابن فقال أفطر

 ليس أنه القاسم ابن عن عيسى وروى. سافر إن ينجو أن وحسبه ، الكفارة عليه كان عائق السفر عن عاقه فإن الماجشون،

 عليه:  سحنون وقال .يسافر لم أو سافر الكفارة من شيء عليه ليس:  أشھب وقال. فطره في متأول ألنه ، يوم قضاء إال عليه

 وأصبغ عبدالملك قول إلى رجع ثم ، لذلك فتفطر ، حيضتي تأتيني غدا:  تقول المرأة بمنزلة وھو ، يسافر لم أو سافر الكفارة

 .الحيضة تحدث ال والمرأة ، شاء إذا السفر يحدث الرجل ألن ، المرأة مثل ليس:  وقال

 بيقين إال شيء فيھا يثبت فال ، بريئة والذمة ، فعله له يجوز ما فعل ألنه ، نحس الكفارة نفي في وأشھب القاسم ابن قول:  قلت

 ، المسألة ھذه في أقاويلھم أصح ھذا:  عمر أبو وقال. } َسَفرٍ  َعلَى أَوْ {:  تعالى قوله مقتضى إنه ثم ، االختالف مع يقين وال

 كان ألنه الكفارة عليه يوجب السفر نية مع األكل انك ولو ، متأول ھو وإنما ذلك إلى بقصد الصوم لحرمة منتھك غير ألنه

 بكر أبو حدثنا:  الدارقطني روى وقد. تعالى هللاّ  شاء إن ، كذلك تجده ذلك فتأمل ، خروجه عنه أسقطھا ما خروجه قبل
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 أسلم بن زيد أخبرني جعفر بن محمد حدثنا مريم أبي ابن حدثنا قال بمصر سھل بن إسحاق بن إسماعيل حدثنا النيسابوري

 دابته رحلت وقد السفر يريد وھو رمضان في مالك بن أنس أتيت:  قال أنه كعب بن محمد عن المنكدر بن محمد أخبرني: قال

 أنس عن وروي. نعم قال ؟ سنة:  له فقلت. ركب ثم منه فأكل بطعام فدعا ، الشمس غروب تقارب وقد السفر ثياب ولبس

 مفطرا، فأخرج خرجت فإذا ، صائما ، دخلت دخلت وإذا ، صائما خرجت خرجت إذا نكأنبئ ألم:  موسى أبو لي قال قال أيضا

 عن برز إذا يفطر:  أحمد وقال. يخرج أن يريد يوم بيته في شاء إن يفطر:  البصري الحسن وقال. مفطرا فادخل دخلت وإذا

 أصبح لمن يقولون ألنھم ، صحيح حمدأ قول:  المنذر ابن قال. الرحل في رجله يضع حين بل ، ال:  إسحاق وقال. البيوت

 ال:  طائفة وقالت. يفطر أن كذلك فله السفر إلى خرج ثم الحضر في أصبح إذا وكذلك ، يومه بقية يفطر إنه:  اعتل ثم صحيحا

 ثور وأبو والشافعي واألوزاعي ومالك األنصاري ويحيى ومكحول الزھري قال كذلك ، سفره في نھض وإن ذلك يومه يفطر

 يطرأ كالمرض فكان ، طارئ عذر السفر ألن:  مالك قال. يكفر وال يقضي قال فكلھم ، فعل إن واختلفوا. الرأي وأصحاب

 ، الشافعي عن الباجي وحكاه ، والمخزومي كنانة ابن قول وھو ، ويكفر يقضي أنه مالك أصحاب بعض عن وروي. عليه

 له يبيح المرض ألن ، والحيض المرض ويخالف العبادة لزوم عدب طرأ عذر السفر ألن:  قال ، به وقال العربي ابن واختاره

 ھذا وليس:  عمر أبو قال. حرمته لھتك الكفارة عليه فوجبت ذلك له يبيح ال والسفر ، الصوم عليھا يحرم والحيض ، الفطر

 برخصة أخذ فإن عقده لما تحباباس ذلك فإنما يفطر ال قولھم وأما. والسنة الكتاب في الفطر له أباح قد سبحانه هللاّ  ألن ، بشيء

 وقد. وسلم عليه هللاّ  صلى رسوله وال هللاّ  يوجبه لم ما أوجب فقد أوجبھا ومن ، لھا وجه فال الكفارة وأما ، القضاء عليه كان هللاّ 

 .وإسحاق وأحمد الشعبي قول وھو" مسافرا خرج إذا ذلك يومه في شاء إن يفطر: " المسألة ھذه في عمر ابن عن روي

 عباس ابن عن الحديث وساق" الناس ليراه السفر في أفطر من باب" المسألة ھذه على هللاّ  رحمه البخاري ترجم وقد:  لتق

 ليريه يديه إلى فرفعه بماء دعا ثم ، عسفان بلغ حتى فصام مكة إلى المدينة من وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول خرج: "قال

 شربه شراب فيه بإناء دعا ثم:  فيه وقال عباس ابن عن أيضا مسلم وأخرجه. ضانرم في وذلك مكة قدم حتى فأفطر الناس

ّ  ، خالفه ما فسقط الباب في نص وھذا". مكة دخل حتى أفطر ثم الناس ليراه نھارا  من على حجة أيضا وفيه. التوفيق وبا

 السفر في صام من: " عمر ابن قال. مرع وابن ھريرة وأبي عباس وابن عمر عن روي. السفر في ينعقد ال الصوم إن:  يقول

 ، الظاھر أھل من قوم به وقال" الحضر في كالمفطر السفر في الصائم: " عوف بن عبدالرحمن وعن" الحضر في قضى

ةٌ {:  تعالى بقوله واحتجوا  عليه هللاّ  صلى النبي سمعت:  قال عاصم بن كعب روى وبما ، بيانه يأتي ما على} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

 يفطر أن فله السفر في الصوم بيت من إن:  يقول من على حجة أيضا وفيه" . السفر في الصيام البر من ليس: " يقول وسلم

 عليه يوجب مالك وكان. الحديث أھل من جماعة وعليه الشافعي قولي أحد وھو ، مطرف ذھب وإليه ، عذر له يكن لم وإن

 من عامدا أفطر فإن ، الفطر له يكن ولم لزمه وبيته الصوم اختار فلما ، والفطر لصوما في مخيرا كان ألنه والكفارة القضاء

 إن:  قال فإنه عبدالملك إال أصحابه أكثر قول وھو ، عليه كفارة ال أنه عنه روي وقد. والكفارة القضاء عليه كان عذر غير

 وقال. سفره على بذلك ليقوى الفطر له أبيح إنما سافرالم ألن ، له عذر وال سفره على بذلك يقوى ال ألنه ، كفر بجماع أفطر

 قاله ، الكوفة فقھاء وسائر حنيفة وأبو والشافعي واألوزاعي الثوري منھم ، عليه كفارة ال إنه:  والحجاز بالعراق الفقھاء سائر

 .عمر أبو
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 الصوم:  عنھما روي ما بعض في افعيوالش مالك فقال ، السفر في الصوم أو الفطر من األفضل في العلماء واختلف:  الرابعة

 ، يفصل ولم ، مخير ھو:  اتبعه ومن الشافعي قال. الشافعي مذھب وكذلك التخيير مالك مذھب وجل. عليه قوي لمن أفضل

 وال المفطر على الصائم يعب فلم رمضان في وسلم عليه هللاّ  صلى النبي مع سافرنا: " قال أنس لحديث ، علية ابن وكذلك

 رسول صاحبي مالك بن وأنس الثقفي العاص أبي بن عثمان عن وروي. ومسلم والبخاري مالك خرجه" الصائم لىع المفطر

 ابن عن وروي. وأصحابه حنيفة أبي قول وھو" عليه قدر لمن أفضل السفر في الصوم: " قاال أنھما وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ 

 واألوزاعي وقتادة ومجاھد عبدالعزيز بن وعمر والشعبي مسيبال بن سعيد به وقال ، أفضل الرخصة:  عباس وابن عمر

ُ  ُيِريدُ {:  تعالى هللاّ  لقول ، أفضل الفطر يقولون ھؤالء كل. وإسحاق وأحمد  ]185:  البقرة[} اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوال اْلُيْسرَ  بُِكمُ  هللاَّ

ةٌ {:  تعالى قوله:  الخامسة  من والجمھور. فليقض فأفطر مسافرا أو مريضا منكم يكن من أي ، حذف الكالم في} أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

. يوما وعشرين تسعة يقضي فإنه يصح لم مريض رجل البلد وفي يوما وعشرين تسعة صاموا إذا البلد أھل أن على العلماء

 ، بعيد وھذا:  الطبري ياالك قال. األيام عدد مراعاة غير من بشھر شھرا يقضي إنه:  حي بن صالح بن الحسن منھم قوم وقال

ةٌ {:  تعالى لقوله  أنه شك وال ، فيه أفطر ما عدد استيفاء يقتضي" فعدة: " وقوله. أخر أيام من فشھر يقل ولم} أخر أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

 .عدده اعتبار في جميعه إفطاره حكم يكون أن يجب كذلك ، بعدده بعده أفطر ما قضاء وجب رمضان بعض أفطر لو

ةٌ {:  تعالى قوله -ةالسادس  وقال. عدة فعليه ويصح ، عدة فالواجب أو فالحكم تقديره ، االبتداء خبر على" عدة" ارتفع} َفِعدَّ

. مقامة العدة وأقيمت المضاف فحذف ، عدة صيام فعليه المعنى:  وقيل. أيام من عدة فليصم أي ، فعدة ويجوز:  الكسائي

 عدة ومنه. طحنا أرى وال جعجعة أسمع:  تقول ، المطحون بمعنى كالطحن ، ودالمعد بمعنى وھي ، العد من فعلة والعدة

 يأتي أن الباب ھذا من فعل سبيل ألن ، والالم األلف عن معدولة ألنھا سيبوبه عند" أخر" ينصرف لم} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ {. المرأة

. تنصرف لم فلذلك ، وحمر حمراء:  تقول كما ، آخر عن معدولة ھي:  الكسائي وقال. والفضل الكبر نحو ، والالم باأللف

 إن:  وقيل. للعدة صفة بأنھا يشكل لئال أخرى يجيء ولم ، أليام صفة وھي جمع وزن على ألنھا الصرف من منعت:  وقيل

 بأخر نعتت فلذلك مؤنثا يكون األيام نعت إن:  وقيل. أخر أيام:  فقيل كثرت ثم أخرى أيام كأنه أخرى جمع" أخر"

 عنھا هللاّ  رضي عائشة عن فروي ،" سننه" في قطني الدار ذكرھما قولين على تتابعھا وجوب في الناس اختلف:  بعةالسا

ةٌ { نزلت: قالت  رسول قال قال ھريرة أبي عن وروي. صحيح إسناد ھذا قال" متتابعات" فسقطت} متتابعات أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

 ضعيف إبراھيم بن عبدالرحمن إسناده في" يقطعه وال فليسرده رمضان من صوم عليه كان من" :  وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ 

 أبي عن وأسند". أفطرته كما صمه: " عمر ابن وقال". شئت كيف صمه" رمضان قضاء في عباس ابن عن وأسنده. الحديث

 رسول أن بلغني:  قال المنكدر نب محمد وعن. العاص بن وعمرو جبل بن ومعاذ ھريرة وأبي عباس وابن الجراح بن عبيدة

 الدرھم فقضى دين أحدكم على كان لو أرأيت إليك ذلك: " فقال رمضان صيام تقطيع عن سئل وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ 

ّ  قضاه يكن ألم والدرھمين  نافع عن مالك موطأ وفي. متصال يثبت وال مرسل أنه إال حسن إسناده" . ويغفر يعفو أن أحق فا

:  المنتقى في الباجي قال. سفر في أو مرض من متتابعا أفطره من متتابعا رمضان يصوم:  يقول كان عمر بن عبدهللا أن

 فرقه وإن. الفقھاء جمھور االستحباب وعلى ، االستحباب عن اإلخبار يريد أن ويحتمل ، الوجوب عن اإلخبار يريد أن يحتمل

ةٌ {:  قوله ھذا صحة على والدليل. والشافعي مالك قال وبذلك ، أجزأه  وإذا ، متتابعة من متفرقة يخص ولم} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ
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 وقد ، معينا لكونه الشھر في التتابع وجب إنما:  العربي ابن". يجزيه أن فوجب ، أخر أيام من عدة صام فقد متفرقة بھا أتى

 .التفريق فجاز القضاء في التعيين عدم

ةٌ { : تعالى قال لما:  الثامنة  على مسترسل اللفظ ألن ، لزمان تعيين غير من القضاء وجوب على ذلك دل} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

 فما رمضان من الصوم عليّ  يكون:  قالت عنھا هللاّ  رضي عائشة عن الصحيحين وفي. بعض دون ببعضھا يختص ال األزمان

 رسول لمكان وذلك:  رواية في. وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  برسول أو ، هللاّ  رسول من الشغل ، شعبان في إال أقضيه أن أستطيع

 لم ومن. شوال ثاني قضاؤه عليه يجب إنه:  قوله داود على يرد وذلك. لآلية بيان وزيادة نص وھذا. وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ 

 ويشتري يتعداھا أن له فليس بثمن تباع رقبة فوجد رقبة عتق عليه وجب لو أنه عليه وبنى ، عنده آثم فھو مات ثم يصمه

 ، غيرھا يشتري أن له يجوز فال رقبة عنده كانت ولو. غيرھا يجزيه فال يجدھا رقبة أول يعتق أن عليه الفرض ألن ، غيرھا

 وقال. قوله يفسد وذلك ، نذره يبطل فماتت بعينھا رقبة يعتق أن نذر فيمن يبطل كما ، العتق يبطل فال عنده الذي مات ولو

 ، مفرط وال آثم غير أنه والصحيح. العزم شرط على يعصي ال شوال من الثاني اليوم مضي بعد مات إذا:  األصوليين عضب

 .الفرض عليه فيبقى المنية تدركه لئال القضاء تعجيل له يستحب أنه غير ، الجمھور قول وھو

 جاءه ثم ذلك فأخر صيامه فيھا أمكنه الفطر بعد األيام من عدتھا عليه فمضت رمضان من أيام قضاء عليه كان من:  التاسعة

 قول ھذا. التأخير من له يجوز ما فعل حين بمفرط ليس ألنه ، عليه إطعام فال آخر رمضان إلى القضاء من منعه مانع

 .المدونة في القاسم ابن قول ويرونه ، المالكيين من البغداديين

 مالك فقال ، ال أو كفارة لذلك يلزمه فھل رمضان فيه يقضى الذي الزمان غاية ھو الذي شعبان عن قضاءه أخر فإن:  العاشرة

 .ال:  وداود والنخعي والحسن حنيفة أبو وقال. نعم:  وإسحاق وأحمد والشافعي

:  قال إنما ، اإلطعام هللاّ  يذكر ولم ، يطعم أنه عباس وابن مرسال ھريرة أبي عن ويذكر ، لقوله البخاري ذھب ھذا وإلى:  قلت

ةٌ فَ {  .} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  ِعدَّ

 ، الناس مع ھذا يصوم: " قال آخر رمضان أدركه حتى رمضان قضاء في فرط فيمن مسندا ھريرة أبي عن جاء قد:  قلت

 صلى النبي إلى مرفوعا عنه وروي. صحيح إسناد:  وقال الدارقطني خرجه" مسكينا يوم لكل ويطعم فيه فرط الذي ويصوم

 الذي يصوم: "  قال آخر رمضان أدركه حتى يصم ولم صح ثم مرض من رمضان شھر في أفطر رجل في وسلم عليه هللاّ 

 .ضعيفان وجيه وابن نافع ابن إسناده في" . مسكينا يوم لكل ويطعم فيه أفطر الذي الشھر يصوم ثم أدركه

 كل مكان يطعم أنه" عمر ابن عن الدارقطني فروى ، آخر رمضان جاء حتى يصح فلم المرض به تمادى فإن:  عشرة الحادية

 عن صام الرمضانين بين يصح لم إذا: " قال أنه ھريرة أبي عن أيضا وروي" قضاء عليه ليس ثم ، حنطة من مدا مسكينا يوم

 ، الماضي عن وأطعم ھذا عن صام آخر رمضان أدركه إذا حتى يصم فلم صح وإذا ، عليه قضاء وال الثاني عن وأطعم ھذا

 أن عباس ابن عن وروي. بھا يحتج قد القياس خالف على الصحابة وأقوال:  علماؤنا قال. صحيح إسناد" هقضا أفطر فإذا

 بل:  فقال"  ؟ بينھما صححت أو ، مرضك بك استمر: " عباس ابن له فقال ؟ رمضانين مرضت:  فقال إليه جاء رجال
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 يشبه وھذا. عليه قضاء ال مرضه به تمادى لو إنه : قوله من بدل وھذا" مسكينا ستين وأطعم رمضانين صم: " قال ، صححت

 .يأتي ما على ، عليھما قضاء وال يطعمان أنھما والمرضع الحامل في مذھبھم

 ومالك محمد بن والقاسم ھريرة أبو فكان ، يطعم أن يجب ما قدر في اإلطعام عليه أوجب من واختلف:  عشرة الثانية

 .يوم كل عن صاع نصف يطعم:  الثوري وقال .مدا يوم كل عن يطعم:  يقولون والشافعي

 قضاء من يوما أفطر من:  مالك فقال ، عليه يجب ماذا رمضان قضاء في جامع أو أفطر فيمن واختلفوا:  عشرة الثالثة

 يكن ولم أثم عامدا أفطره ولو ، يقضيه ثم لالختالف فيه يتمادى أن له ويستحب ، قضائه غير شيء عليه يكن لم ناسيا رمضان

 العلماء جماعة عند صائم غير ھو إذ ھھنا الصائم يكف عما لكفه معنى ال ألنه ، يتمادى وال اليوم ذلك قضاء غير عليه

 ليس:  مالك قال. العلماء جمھور قول وھو ، ذلك في تجب ال أنھا وأصحابه مالك عند خالف فال الكفارة وأما. عامدا إلفطاره

 من على:  قتادة وقال. اليوم ذلك قضاء عليه وإنما ، كفارة ذلك غير أو أھله بةبإصا رمضان قضاء من يوما أفطر من على

 وكان ، يومان فعليه رمضان قضاء في أفطر من أن مالك عن القاسم ابن وروى. والكفارة القضاء رمضان قضاء في جامع

 حجه أفسد كمن ، يومين صيام انهمك عليه كان القضاء قضاء في عمدا أفطر إن:  قال ثم عنه رجع ثم به يفتي القاسم ابن

 وھب ابن الحج في خالفه قد:  عمر أبو قال. حجتان عليه كان أھله بإصابة أيضا حجه فأفسد قابال وحج ، أھله بإصابة

 قضاء إال الوجھين في عليه ليس أنه - أعلم وهللاّ  - عندي والصواب. فيه مختلف أصل على القياس يجب وليس ، وعبدالملك

 .مرتين أفسده واحد يوم ألنه ، واحد يوم

ةٌ {:  تعالى قوله مقتضى وھو:  قلت  بالواجب أتى فقد رمضان قضاء في أفطره عما بدال تام بيوم أتى فمتى} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

 .أعلم وهللاّ  ، ذلك غير عليه يجب وال ، عليه

 شيء ال أنه ذلك سفره في فمات سافر أو ، تلك علته من فمات لعلة رمضان في أفطر من أن على والجمھور:  عشرة الرابعة

 .عنه يطعم:  يصح أن قبل يموت المريض في وقتادة طاوس وقال. عليه

 عن أحد يصوم ال:  والثوري والشافعي مالك فقال ، يقضه لم رمضان من صوم وعليه مات فيمن واختلفوا:  عشرة الخامسة

 عن مثله وروي ، بالنذر خصصوه أنھم إال ، عنه يصام:  الظاھر وأھل عبيد وأبو والليث ثور وأبو وإسحاق أحمد وقال. أحد

 هللاّ  رسول أن عائشة عن مسلم رواه بما بالصوم قال من احتج. عنه يطعم:  رمضان قضاء في وإسحاق أحمد وقال. الشافعي

 أيضا مسلم رواه ما يخصصه ، لصوما في عام ھذا أن إال" . وليه عنه صام صيام وعليه مات من: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى

 صوم وعليھا ماتت قد أمي إن ، هللاّ  رسول يا:  فقالت وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول إلى امرأة جاءت:  قال عباس ابن عن

:  قالت" عنھا ذلك يؤدي أكان فقضيتيه دين أمك على كان لو أرأيت: " قال ؟ عنھا أفأصوم - شھر صوم رواية وفي -  نذر

:  وقوله] 164:  األنعام[} أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{:  سبحانه بقول وافقه ومن مالك احتج" . أمك عن فصومي: " قال نعم،

 النسائي رجهخ وبما] 164:  األنعام[} َعلَْيَھا إاِلَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال{:  وقوله] 39:  النجم[} َسَعى َما إاِلَّ  لإِِلْنَسانِ  لَْيسَ  َوأَنْ {

 مكان عنه يطعم ولكن أحد عن أحد يصوم وال أحد عن أحد يصلي ال: " قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عباس ابن عن

 " .حنطة من مدا يوم
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 ، فيجوز النذر صوم فأما. رمضان صوم" أحد عن أحد يصوم ال: " بقوله المراد يكون أن فيحتمل ، عام الحديث وھذا:  قلت

:  طرقه بعض وفي ، عباس ابن حديث نحو بريدة حديث من أيضا مسلم صحيح في جاء فقد ، وغيره عباس ابن حديث بدليل

:  فقولھا" . عنھا حجي" :  قال ؟ عنھا أفأحج قط تحج لم إنھا:  قالت" عنھا صومي: " قال ؟ عنھا أفأصوم شھرين صوم

 وھو ، الجليّ  القياس ويعضده ، المدينة أھل عمل أنه لمالك به تجيح ما وأقوى. أعلم وهللاّ  ، رمضان يكون أن يبعد ، شھرين

 .مدخال فيه للمال ألن بالحج ھذا ينقض وال. كالصالة عليه وجبت عمن تفعل فال فيھا للمال مدخل ال بدنية عبادة أنه

 َكانَ  َفَمنْ {:  يقول تعالى هللاّ  فإن ، أبدا القضاء وعليه السفر في ينعقد ال الصوم إن:  قال من اآلية بھذه استدل:  عشرة السادسة

ً  ِمْنُكمْ  ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريضا :  والسالم الصالة عليه وبقوله إضمار وال الكالم في حذف وال ، عدة فعليه أي} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

 في يجوز ال رمضان صوم أن على ذلك فيدل ، اإلثم من فھو البر من يكن لم ما:  قال" .السفر في الصيام البر من ليس"

 هللاّ  صلى هللاّ  رسول مع سافرنا: " قال أنس لحديث ، الصحيح وھو. تقدم كما ، فأفطر محذوف فيه:  يقولون والجمھور]. السفر

. أنس عن الطويل حميد عن مالك رواه" الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم يعب فلم رمضان في وسلم عليه

 فمنا رمضان من مضت عشرة لست وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول مع غزونا: " قال الخدري سعيد أبي عن مسلم وأخرجه

 ".الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم يعب فلم ، أفطر من ومنا صام من

عَ  َفَمنْ  ِمْسِكينٍ  َطَعامُ  فِْدَيةٌ  ُيِطيقُوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى{:  تعالى قوله  فيه} َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َتُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخْيرٌ  َفُھوَ  ْيراً خَ  َتَطوَّ

 :  مسائل خمس

 إلى الكسرة نقلت يطوقونه وأصله ، الياء وسكون الطاء بكسر الجمھور قرأ} ُيِطيقُوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى{ :  تعالى قوله:  األولى

 ابن قراءة ومشھور. االعتالل والقياس ، اعتالل غير من األصل على حميد وقرأ. قبلھا ام النكسار ياء الواو وانقلبت الطاء

 لفظ على الطاء بعد بالياء" يطيقونه" مجاھد روى وقد. يكلفونه بمعنى الواو وتشديد مخففة الطاء بفتح" يطوقونه" عباس

 أبو قال. المثال ھذا في للياء مدخل وال فيه واجبة الزمة فالواو ، الطوق من مأخوذ الفعل ألن ، ومحال باطلة وھي" يكيلونه"

 :  ذؤيب ألبي النحوي يحيى بن أحمد وأنشدنا:  األنباري بكر

 يضيرھا ال يأتھا من مطبعة...  إنھا طوقك فوق تحمل فقيل

" يطيقونه" عباس ابن عن األنباري ابن وروى. الصواب يفارق مكانھا الياء واضع أن بذلك وصح ، الطوق في الواو فأظھر

 وعائشة أيضا عباس ابن وعن. بمعنى وأطيق وأطاق طاق:  يقال ، يطيقونه بمعنى مفتوحتين والياء الطاء وتشديد الياء بفتح

 فأسكنت يتطوقونه األصل ألن ، اللغة في صواب وھي ، مفتوحة الطاء وشد الياء بفتح" يطوقونه" دينار بن وعمرو وطاوس

. التفسير على قراءة ھي وإنما ، قرآنا أثبتھا لمن خالفا ، القرآن من وليست ، مشددة اءط فصارت الطاء في وأدغمت التاء

 وأبو البخاري ذكر فيما باإلفراد" مسكين طعام" عباس ابن وقرأ. جمعا" مساكين" مضافا" طعام فدية" والشام المدينة أھل وقرأ

 عمرو أبي قراءة وھي ، عبيد أبو واختارھا ، اليوم في مالحك بينت ألنھا ، حسنة قراءة وھي. عنه عطاء عن والنسائي داود

 عن بمترجم الجميع وليس ، الجميع عن مترجم فالواحد ، واحد إطعام يوم لكل أن فبينت:  عبيد أبو قال. والكسائي وحمزة

 يطيقونه الذين كان الم" مساكين" في الجمع قراءة وتخرج. اآلية غير من إال اليوم في منھم كم يدري ال المساكين وجمع. واحد
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 ُشَھَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ  َيأُْتوا لَمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قال كما ، لفظه فجمع مسكين يلزمه منھم واحد وكل جمع

 واحد لكل بل ، جميعھم في متفرقة ونالثمان فليست ، جلدة ثمانين منھم واحد كل اجلدوا أي] 4:  النور[} َجْلَدةً  َثَماِنينَ  َفاْجلُِدوُھمْ 

 ، بالداللة يعرف إنما ھذا ألن ، مردود عبيد أبو اختاره وما:  قال النحاس الجمع قراءة واختار. عليّ  أبو معناه قال ، ثمانون

 قال. جمع على جمعا لترد القراءة ھذه فاختيار ، مسكينا يوم لكل أن} ِمْسِكينٍ  َطَعامُ  فِْدَيةٌ  ُيِطيقُوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى{ معنى أن علم فقد

 ولكنه جوھر ألنه نعتا الطعام يكون أن يجوز وال ، الفدية ھو الطعام ألن:  قال" طعام فدية" يقرأ أن عبيد أبو واختار:  النحاس

 ھذا:  قولك مثل قصار ، وغيره للطعام تقع مبھمة" فدية" ألن ، باإلضافة" طعام فدية" يقرأ أن من وأبين ، البدل على يجوز

 .خز ثوب

 عمرو حدثنا األعمش حدثنا نمير ابن وقال: " البخاري روى. منسوخة ھي:  فقيل ، باآلية المراد في العلماء واختلف:  الثانية

 يوم كل أطعم من فكان عليھم فشق رمضان نزل:  وسلم عليه هللاّ  صلى محمد أصحاب حدثنا ليلى أبي ابن حدثنا مرة بن

" يطيقونه" الجمھور قراءة ھذا وعلى. } لَُكمْ  َخْيرٌ  َتُصوُموا َوأَنْ { فنسختھا ذلك في لھم ورخص يطيقه ممن الصوم ترك مسكينا

 رخصة اآلية ھده نزلت:  عباس ابن وقال. مسكينا أطعم أراد ومن صام أراد من:  ھكذا الصيام فرض ألن ، عليه يقدرون أي

 فزالت] 185:  البقرة[} الشَّْھرَ  ِمْنُكمُ  َشِھدَ  َفَمنْ { بقوله نسخت ثم ، ومالص يطيقون وھم أفطروا إذا خاصة والعجزة للشيوخ

 الصيام يطيقون الذين وعلى أي ، الصيام على يعود أن يجوز" يطيقونه" في الضمير:  الفراء قال. منھم عجز لمن إال الرخصة

. فدية الفداء يطيقون الذين وعلى أي ، الفداء على ديعو أن ويجوز} َتُصوُموا َوأَنْ {:  بقوله نسخ ثم ، أفطروا إذا يطعموا أن

 تلحقھم بمشقة لكن عليه يقدران فإنھما والحامل كالمريض ، لھم الالحقة المشقة مع يكلفونه معنى على" يطوقونه" قراءة وأما

 بيطوقونه" يطيقونه" -  صحيحا عنه اإلسناد كان إن - عباس ابن ففسر. ذلك فلھم افتدوا وإن أجزأھم صاموا فإن ، أنفسھم في

 للحبلى أثبتت:  قال} َطَعامٍ  ُيِطيقُوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى{ عباس ابن عن داود أبو روى. القرآن في النقلة بعض فأدخله ويتكلفونه

 وھما الكبيرة والمرأة الكبير للشيخ رخصة كانت:  قال" مسكين طعام فدية يطيقونه الذين وعلى" أيضا عنه وروي. والمرضع

 وخرج. وأطعمتا أفطرتا أوالدھما على خافتا إذا والمرضع والحبلى ، مسكينا يوم كل مكان ويطعما يفطرا أن الصوم قانيطي

. صحيح إسناد ھذا ، عليه قضاء وال مسكينا يوم كل عن ويطعم يفطر أن الكبير للشيخ رخص:  قال أيضا عنه الدارقطني

 يستطيعان ال الكبيرة والمرأة الكبير الشيخ ھو ، بمنسوخة ليست" طعام فدية يطيقونه الذين وعلى: " قال أنه أيضا عنه وروي

 من أنت:  مرضع أو حبلى له ولد ألم قال أنه أيضا عنه وروي. صحيح وھذا ، مسكينا يوم كل مكان فيطعما ، يصوما أن

 من -  ترضع ولد أم له كانت:  رواية وفي. صحيح إسناد وھذا ، القضاء عليك وال الجزاء عليك ، الصيام يطيقون ال الذين

 .صحيح ھذا ، تقضي وال تفطر أن فأمرھا فأجھدت - شك غير

 صحيح األول والقول. ذكر من حق في محكمة وأنھا بمنسوخة ليست اآلية أن عباس ابن عن الصحاح باألسانيد ثبت فقد:  قلت

 وقال. أعلم وهللاّ  ، بمعناه النسخ المتقدمون طلقي ما فكثيرا ، التخصيص بمعنى ھناك النسخ يكون أن يحتمل أنه إال ، أيضا

 والمرضع الحامل:  الرأي وأصحاب واألوزاعي وربيعة والزھري والنخعي والضحاك رباح أبي بن وعطاء البصري الحسن

 ، رثو أبي عن عبيد أبو ذلك وحكى. ثور وأبو عبيد أبو قال وبه ، ويقضي يفطر المريض بمنزلة ، عليھما إطعام وال يفطران

 الشافعي وقال. واإلطعام القضاء فعليھا أفطرت إن المرضع فأما ، أفطرت إن الحبلى في مالك قول وھو ، المنذر ابن واختاره
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 مشقة على يطيقونه أو الصيام يطيقون ال الذين والعجائز المشايخ أن على وأجمعوا ، ويقضيان ويطعمان يفطران:  وأحمد

 يوم كل عن أطعموا لو:  قال مالكا أن غير ، عليھم شيء ال:  ومالك ربيعة فقال ، عليھم فيما واختلفوا. يفطروا أن شديدة

 الرأي وأصحاب الشافعي قول وھو. الفدية عليھم:  ھريرة وأبو السائب بن وقيس عباس وابن أنس وقال. إليّ  أحب كان مسكينا

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ {:  عالىت وقوله ، جميعھم عن هللاّ  رضي الصحابة لقول اتباعا ، وإسحاق وأحمد ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريضا  ِمنْ  َفِعدَّ

. الفدية عليھم فوجبت ، مسافرين وال بمرضى ليسوا وھؤالء} ِمْسِكينٍ  َطَعامُ  فِْدَيةٌ  ُيِطيقُوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى{:  قال ثم} أَُخرَ  أَيَّامٍ 

 ھذا وروي. والمريض كالمسافر إطعام يلزمه فلم والكبر الشيخوخة وھو هفي موجود لعذر مفطر ھذا أن:  مالك لقول والدليل

 .المنذر ابن واختاره ، ومكحول الثوري عن

 يوم كل عن وسلم عليه هللاّ  صلى النبي بمد مد:  مالك فقال ، مقدارھا في ذكر من على الفدية أوجب من واختلف:  الثالثة

 صاع نصف عباس ابن عن وروي. بر صاع نصف أو تمر صاع يوم كل كفارة : حنيفة أبو وقال. الشافعي قال وبه ، أفطره

. قمح من مد يوم لكل فعليه يصوم أن يستطع فلم الكبر أدركه من:  قال ھريرة أبي عن وروي. الدارقطني ذكره ، حنطة من

 .عھمفأشب مسكينا بثالثين دعا ثم طعام من جفنة فصنع عاما الصوم عن ضعف أنه مالك بن أنس عن وروي

عَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  الرابعة :  مجاھد وقال. الصوم مع اإلطعام أراد من:  شھاب ابن قال} لَهُ  َخْيرٌ  َفُھوَ  لَهُ  َخْيرٌ  َفُھوَ  َخْيراً  َتَطوَّ

عَ  َفَمنْ {:  عباس ابن. المد على اإلطعام في زاد من  الدارقطني ذكره. له خير فھو آخر مسكينا:  قال} لَهُ  َخْيرٌ  َفُھوَ  َخْيراً  َتَطوَّ

 بن ويحيى عمرو بن عيسى وقرأ. األول" خير"و الثالث وكذلك ، تفضيل صفة الثاني" خير"و. ثابت صحيح إسناد:  وقال

 وفتح الطاء وتخفيف بالتاء" تطوع" الباقون. يتطوع معنى على العين وجزم مشددا" خيرا يطوع" والكسائي وحمزة وثاب

 .الماضي على العين

 قبل ھذا وكان الفدية مع اإلفطار من أي ، أبيّ  قرأ وكذا. لكم خير والصيام أي} لَُكمْ  َخْيرٌ  َتُصوُموا َوأَنْ {:  تعالى قوله : الخامسة

 أي ، الصوم على الحض يقتضي فإنه الجملة وعلى. أعلم وهللاّ  الشاق غير والمرض السفر في} َتُصوُموا َوأَنْ {:  وقيل. النسخ

 .وصوموا ذلك فاعلموا

َناتٍ  لِلنَّاسِ  ُھدىً  اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْھرُ { 185:  آليةا  َفْلَيُصْمهُ  الشَّْھرَ  ِمْنُكمُ  َشِھدَ  َفَمنْ  َواْلفُْرَقانِ  اْلُھَدى ِمنَ  َوَبيِّ
ً  َكانَ  َوَمنْ  ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريضا امٍ  ِمنْ  َفِعدَّ ُ  ُيِريدُ  أَُخرَ  أَيَّ ةَ  َولُِتْكِملُوا اْلُعْسرَ  بُِكمُ  ُيِريدُ  َوال اْلُيْسرَ  ُكمُ بِ  هللاَّ ُروا اْلِعدَّ َ  َولُِتَكبِّ  َما َعلَى هللاَّ

 }َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َھَداُكمْ 

 :  مسألة وعشرون إحدى فيه

 وقد. السفينة من خرج لما مالسال عليه نوح رمضان صام من أول:  التاريخ أھل قال} َرَمَضانَ  َشْھرُ {:  تعالى قوله - األولى

 ألنه اإلشھار من مشتق والشھر. أعلم وهللاّ  ، أمم نوح قبل كان أنه ومعلوم ، أمة كل على رمضان هللاّ  كتب:  مجاھد قول تقدم

 إذا يرمض الصائم رمض من مأخوذ ورمضان. سللته إذا السيف شھرت:  يقال ومنه ، يريده أحد على علمه يتعذر ال مشتھر

 خرجه" . الفصال رمضت إذا األوابين صالة: " الحديث ومنه ، الحر شدة:  ممدودة والرمضاء. العطش شدة من جوفه حر

 فھو ، الحر شدة وافق -  ذكروا فيما - فرمضان. حرھا شدة من فتبرك أخفافھا الرمضاء تحرق أن الفصال ورمض. مسلم
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 عن الشھور أسماء نقلوا لما إنھم يقال ، وأرمضاء اترمضان على يجمع رمضان وشھر:  الجوھري قال. الرمضاء من مأخوذ

 ألنه رمضان سمي إنما:  وقيل. بذلك فسمي الحر رمض أيام الشھر ھذا فوافق ، فيھا وقعت التي باألزمنة سموھا القديمة اللغة

. احترقت يأ الرمضاء من قدمه رمضت ومنه ، اإلحراق وھو اإلرماض من ، الصالحة باألعمال يحرقھا أي الذنوب يرمض

 في والفكرة الموعظة حرارة من فيه تأخذ القلوب ألن:  وقيل. األمر أرمضني:  قيل ومنه ، أحرقتني أي الرمضاء وأرمضتني

 أرمضه النصل رمضت من ھو:  وقيل. المحماة الحجارة:  والرمضاء. الشمس حر من والحجارة الرمل يأخذ كما اآلخرة أمر

 ألنھم به الشھر وسمي ، -  السكيت ابن عن - ومرموض رميض نصل ومنه. ليرق نحجري بين دققته إذا رمضا وأرمضه

 الجاھلية في اسمه أن الماوردي وحكى. الحرم األشھر دخول قبل شوال في بھا ليحاربوا رمضان في أسلحتھم يرمضون كانوا

 :  للمفضل وأنشد" ناتق"

 خثعما فرسان األدبار على وولت...  الوغي حومة لدى أجلت ناتق وفي

:  المعنى ، مبتدأ إضمار على يرتفع أو} اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي{ والخبر ، االبتداء على الجماعة قراءة بالرفع" شھر"و

 فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي{ و ، مبتدأ" شھر" يكون أن ويجوز. رمضان شھر عليكم كتب فيما أو ، رمضان شھر صومه عليكم المفروض

]. 2 - 1:  الحاقة[} اْلَحاقَّةُ  َما اْلَحاقَّةُ {:  تعالى كقوله ، تعظيما الشھر ذكر وأعيد} الشَّْھرَ  ِمْنُكمُ  َشِھدَ  َفَمنْ { والخبر ، ةصف} اْلقُْرآنُ 

 أبو قاله ، القابل جميع في شائع ألنه بعينھا معرفة فليس معرفة كان وإن رمضان شھر ألن ، الجزاء معنى يدخله أن وجاز

 شھر الزموا:  ومعناه ، عمرو أبي عن األعور ھارون ورواھا ،" شھر" نصب حوشب بن وشھر مجاھد عن وروي. علي

 والموصول الصلة بين يفرق لئال ، بتصوموا ينتصب أن يجوز وال ، له نعت} اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي{ و. صوموا أو رمضان

ً { قول من البدل لىع نصبه يجوز:  الرماني. } لَُكمْ  َخْيرٌ { وھو أن بخبر اما  ].184:  البقرة[} َمْعُدوَداتٍ  أَيَّ

:  الخبر وفي. تعالى هللاّ  قال كما يقال:  وقال مجاھد ذلك فكره ، شھر إلى يضاف أن دون" رمضان" يقال ھل واختلف:  الثانية

 وكان. هللاّ  أسماء من اسم أنه بلغني:  قولي وكان. } َرَمَضانَ  َشْھرُ { فقال القرآن في هللاّ  نسبه كما انسبوه بل رمضان تقولوا ال"

 أبي حديث من فإنه بصحيح ليس وھذا ، تعالى هللاّ  أسماء من اسم رمضان:  روي بما ويحتج. المعنى لھذا لفظه يجمع أن يكره

 عن مسلم روى. وغيرھا الصحاح في ثبت كما إضافة غير من رمضان إطالق جواز والصحيح. ضعيف وھو نجيح معشر

 وصفدت النار أبواب وغلقت الرحمة أبواب فتحت رمضان جاء إذا: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن رةھري أبي

 الرحمة أبواب له فتحت رمضان كان إذا: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال عنه البستي صحيح وفي" . الشياطين

 ھريرة أبا سمع أنه حدثه أباه أن أنس أبي بن أنس عن شھاب ابن عن وروي" . الشياطين وسلسلت جھنم أبواب وغلقت

 أھل ثقات من عامر أبي بن مالك أنس أبي واسم ، أنس بن مالك والد ھو ھذا أنس أبي بن أنس:  البستي قال. فذكره ،... يقول

 وروى. اليمن أقيال من أصبح ذي من عمرو بن جثيل بن عثمان بن الحارث بن عمرو بن عامر أبي ابن مالك وھو ، المدينة

 عليكم وجل عز هللاّ  فرض مبارك شھر رمضان أتاكم: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال ھريرة أبي عن النسائي

 حرم من شھر ألف من خير ليلة فيه  الشياطين مردة فيه وتغل الجحيم أبواب فيه وتغلق السماء أبواب فيه تفتح صيامه

" . وسلسلت الشياطين صفدت: " لقوله تقييد" الشياطين مردة" فقوله:  وقال أيضا البستي حاتم أبو رجهوأخ" . حرم فقد خيرھا

 فاعتمري رمضان كان إذا: " األنصار من المرأة وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال عباس ابن عن أيضا النسائي وروى
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 هللاّ  إن: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال عوف بن رحمنعبدال عن أيضا النسائي وروى" . حجة تعدل فيه عمرة فإن

" . أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج واحتسابا إيمانا وقامه صامه فمن قيامه لكم وسننت] عليكم[ رمضان صيام فرض تعالى

 .رمضان من الشھر ذكر العرب أسقطت وربما. شھر بإسقاط كلھا ، كثيرة ھذا في واآلثار

 :  عرالشا قال

 إباض بني أخت من أبيض...  الفضفاض درعھا في جارية

 باإليماض الحديث تقطع...  الماضي رمضان في جارية

 .األحاديث من كتبناه وما ، للذنوب محرقا كونه من االشتقاق معنى ذلك على يدل ، جسيم وثوابه ، عظيم رمضان وفضل

 ، الھالل أي" الشھر عليكم غمي فإن: " الحديث في جاء كما ، شھرال سمي وبه ، ھالله مدة أي رمضان شھر صيام هللاّ  فرض

 :  الشاعر وقال ، وسيأتي

 الظفر قالمة مثل والشھر...  ثقة على نجد من أخوان

 عشر على زادت أربع في...  استدارته في تكامل حتى

 بيقين العبادة في ندخل حتى ، يوما ينثالث رمضان عدة وإكمال ، يوما ثالثين شعبان عدة إكمال الھالل غمة عند علينا وفرض

ْكرَ  إِلَْيكَ  َوأَْنَزْلَنا{ كتابه في فقال ، بيقين عنھا ونخرج لَ  َما لِلنَّاسِ  لُِتَبيِّنَ  الذِّ  عن اإلثبات األئمة وروى]. 44:  النحل[} إِلَْيِھمْ  ُنزِّ

 عليكم غمي فإن" رواية في" العدد فاكملوا يكمعل غم فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي

 يعول:  فقاال اللغويين من قتيبة وابن التابعين كبار من وھو الشخير بن عبدهللا بن مطرف ذھب وقد" . ثالثين فعدوا الشھر

 ليهع لقوله ، لرؤي صحوا كان لو إنه حتى ، رمضان صوم في حسابھا واعتبار المنازل بتقدير الغيم عند الحساب على

 فاقدروا" معنى:  الجمھور وقال. بحسابه الشھر إتمام وقدروا ، بمنازله عليه استدلوا أي" له فاقدروا عليكم أغمي فإن: "السالم

 قدروا أي" : له فاقدروا" قوله معنى في قيل أنه الداودي وذكر" . العدة فأكملوا" ھريرة أبي حديث يفسره ، المقدار فأكملوا" له

 وقد. عليھم حجة واإلجماع ، المنجمين بقول ذلك في يعتبر أنه الشافعي أصحاب بعض إال به قال أحدا نعلم ال وھذا. المنازل

 يقتدى ال إنه:  الحساب على ويفطر يصوم وإنما ، لرؤيته يفطر وال الھالل لرؤية يصوم ال اإلمام في مالك عن نافع ابن روى

ً  ال عثرة وھي ، الحساب على يعول:  قال أنه الشافعي عن فحكى بناأصحا بعض زل وقد:  العربي ابن قال. يتبع وال به  لعا

 .لھا

 الواحد شھادة فيه يقبل ال:  مالك فقال ، شاھدين أو واحد بشھادة. رمضان ھالل يثبت ھل والشافعي مالك واختلف:  الرابعة

:  حنيفة وأبو الشافعي وقال. الحجة وذي الشو ھالل على الشھادة أصله ، اثنين من أقل فيھا يقبل فال ھالل على شھادة ألنھا

 رأيته، أني وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول به فأخبرت الھالل الناس تراءى:  قال عمر ابن عن داود أبو رواه لما ، الواحد يقبل

 أن" دارقطنيال روى. ثقة وھو وھب ابن عن محمد بن مروان به تفرد:  وقال الدارقطني وأخرجه. بصيامه الناس وأمر فصام
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 أصوم:  وقال ، يصوموا أن الناس وأمر:  قال أحسبه ، فصام رمضان ھالل رؤية على طالب أبي بن علي عند شھد رجال

 عدل رجل ورآه رمضان شھر ھالل العامة تر لم فإن:  الشافعي قال. رمضان من يوما أفطر أن من إلى أحب شعبان من يوما

 ال:  أصحابنا بعض وقال الشافعي قال. شاھدان إال رمضان على يجوز ال:  بعد الشافعي لوقا. واالحتياط لألثر أقبله أن رأيت

 ".مغيب كل على القياس وھو ، شاھدين إال عليه أقبل

 وحده رمضان ھالل رأى من:  الشافعي عن الربيع فروى ، شوال ھالل أو وحده رمضان ھالل رأى فيمن واختلفوا:  الخامسة

 وحده رمضان ھالل يرى الذي في مالك عن وھب ابن وروى. ذلك وليخف ، فليفطر وحده شوال ھالل رأى ومن ، فليصمه

 ألن ، يفطر فال وحده شوال ھالل رأى ومن. رمضان شھر من اليوم ذلك أن يعلم وھو يفطر أن له ينبغي ال ألنه ، يصوم أنه

 وبھذا:  المنذر ابن قال. الھالل رأينا قد:  عليھم رظھ إذا أولئك يقول ثم ، مأمونا ليس من منھم يفطر أن على يتھمون الناس

:  السادسة ويفطر يصوم:  المنذر ابن قال. يفطر وال يصوم ال:  وإسحاق عطاء وقال. حنبل بن وأحمد سعد بن الليث قال

 ، رؤيتھم بلد كل فألھل بعد وإن ، واحد فالحكم قرب فإن ، يبعد أو يقرب أن يخلو فال ، بلد رؤية عن مخبر أخبر إذا واختلفوا

 كل ألھل: [ بوب حيث البخاري أشار وإليه ، إسحاق قال وبه ، عباس ابن عن وروي ، وسالم والقاسم عكرمة عن ھذا روي

. والشافعي سعد بن الليث قال ھكذا ، أفطروا ما قضاء فعليھم رأوه قد بلد أھل أن الناس عند ثبت إذا. آخرون وقال] رؤيتھم بلد

 .والكوفي المزني قول إال أعلمه وال : المنذر ابن قال

 ، للرؤية يوما ثالثين بلد أھل صام إذا أنه على حنيفة أبي أصحاب وأجمع:  له القرآن أحكام كتاب في الطبري الكيا ذكر:  قلت

 إذ ، ذلك يرون ال الشافعي وأصحاب. يوم قضاء يوما وعشرين تسعة صاموا الذين على أن يوما وعشرين تسعة بلد وأھل

ةَ  َولُِتْكِملُوا{:  تعالى قوله حنيفة أبي أصحاب وحجة. تختلف أن يجوز البلدان في المطالع انتك  أن بلد أھل برؤية وثبت} اْلِعدَّ

" لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا: " وسلم عليه هللاّ  صلى بقوله يحتج ومخالفھم. إكمالھا ھؤالء على فوجب ثالثون العدة

 البلدان من بعد فيما الرؤية تراعى ال أنه على اإلجماع عمر أبو وحكى. بلدھم في قوم كل عادة اعتبار يوجب وذلك ، الحديث

 روى. المسلمين بلدان من أقطاره تقاربت وما الكبير كالمصر كان ما إال ، رؤيتھم بلد ولكل:  قال ، خراسان من كاألندلس

 رمضان عليّ  واستھل حاجتھا فقضيت الشام فقدمت:  قال امبالش معاوية إلى بعثته الحارث بنت الفضل أم أن كريب عن مسلم

 ذكر ثم ، عنھما هللاّ  رضي عباس بن عبدهللا فسألني الشھر آخر في المدينة قدمت ثم الجمعة ليلة الھالل فرأيت بالشام وأنا

 وصام وصاموا الناس ورآه ، نعم فقلت ؟ رأيته أنت:  فقال. الجمعة ليلة رأيناه:  فقلت ؟ الھالل رأيتم متى:  فقال الھالل

 ؟ وصيامه معاوية برؤية تكتفي ال أو:  فقلت. نراه أو ثالثين نكمل حتى نصوم نزال فال السبت ليلة رأيناه لكنا:  فقال. معاوية

 يهعل هللاّ  صلى هللاّ  رسول أمرنا ھكذا" عباس ابن قول:  علماؤنا قال. وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أمرنا ھكذا ، ال فقال

 من الشام كتباعد تباعدت إذا البالد أن على حجة فھو. وبأمره وسلم عليه هللاّ  صلى النبي إلى ذلك برفع تصريح كلمة" وسلم

 يحمل لم ما ، األعظم اإلمام عند ذلك ثبت وإن ، غيره رؤية دون رؤيته على تعمل أن بلد كل أھل على فالواجب الحجاز

 يحتمل" وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أمرنا ھكذا" قوله:  الطبري الكيا وقال. مخالفته تجوز فال حمل فإن ، ذلك على الناس

 في واختلف:  العربي ابن وقال" . لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قول فيه تأول يكون أن

 ألن ، الصحيح وھو ، المطالع في مختلفة األقطار ألن دهر:  وقيل ، واحد خبر ألنه رده:  فقيل ھذا عباس ابن قول تأويل
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 ثبت لو ما ونظيره. الواحد خبر فيه يجزي أنه الثابت الحكم في خالف وال ، بالشھادة ثبت حكم عن أخبر وإنما يشھد لم كريبا

 يكشف وال أغمات من كشفي سھيال ألن ، رؤيتھم بلد كل ألھل فيكون السبت ليلة بأشبيلية وأھل بأغمات الجمعة ليلة أھل أنه

 .المطالع اختالف على يدل وھذا ، أشبيلية من

 رأوا إذا البصرة أھل أن المجموعة في عنه القاسم وابن وھب ابن فروى المسألة ھذه في هللاّ  رحمه مالك مذھب وأما:  قلت

 أبو القاضي وروي. األداء فات إن القضاء أو الصيام يلزمھم أنه واليمن والمدينة الكوفة أھل إلى ذلك بلغ ثم رمضان ھالل

 أھل من غيرھم يلزم فإنه له والتعديل الشھادة عن يستغنى ذائع شائع بأمر بالبصرة ثبت كان إن أنه الماجشون ابن عن إسحاق

 ممن الحاكم ذلك حكم يلزمه كان من إال البالد من ذلك يلزم لم شاھدين بشھادة حاكمھم عند ثبت إنما كان وإن ، القضاء البالد

 .مالك قول وھذا:  قال. المسلمين جماعة القضاء فيلزم المؤمنين أمير عند ذلك ثبت يكون أو ، واليته في ھو

 شھر صيامه عليكم المفترض أو ، شھر ذلكم أي ، مضمر ابتداء خبر أنه على بالرفع" شھر" الناس جمھور قرأ:  السابعة

. رمضان شھر عليكم كتب أي" كتب" بـ فاعله يسم لم مفعول هأن على ارتفع:  وقيل. األيام أو الصوم أو ، رمضان

:  وقيل. } اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي{ وخبره ، االبتداء على مرفوعا يكون أن ويجوز. زائدة فيه النون ألن ينصرف ال" رمضان"و

 َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ { قوله في الصيام إن:  قال فمن. الصيام نم البدل على ارتفع:  وقيل. له نعت} أُْنِزلَ  الَِّذي{ و ،} َشِھدَ  َفَمنْ { خبره

َيامُ   من بالبدل أو باالبتداء ھنا قال رمضان ھناك الصيام إن:  قال ومن. باالبتداء ھنا قال وعاشوراء أيام ثالثة ھي} الصِّ

 عليكم كتب المعنى : الكسائي قال. بالنصب" شھر" حوشب بن وشھر مجاھد وقرأ. رمضان شھر عليكم كتب أي الصيام،

 ال: " النحاس قال. رمضان شھر تصوموا أن أي الصيام عليكم كتب أي:  الفراء وقال. رمضان شھر تصوموا وأن ، الصيام

 نصبته إن وكذلك ، والموصول الصلة بين يفرق ثم الصلة في يدخل ألنه ، بتصوموا" رمضان شھر" ينتصب أن يجوز

 لم ألنه أيضا بعيد وھذا ، رمضان شھر وصوموا ، رمضان شھر الزموا أي ، اإلغراء على تنصبه أن يجوز ولكن ، بالصيام

 ".به فيعرى الشھر ذكر يتقدم

َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ { قوله:  قلت . الظرف على انتصب:  األخفش وقال. عبيد أبي اختيار وھو ، اإلغراء فجاز الشھر على يدل} الصِّ

 على الراء حركة تقلب أن ويجوز ، ساكنان يجتمع لئال يجوز ال وھذا ، الراء في راءال إدغام عمرو وأبي الحسن عن وحكي

 .الكوفيين قول وھو ، تدغم ثم الھاء فتضم الھاء

 حم{:  وجل عز قوله يبين وھو ، رمضان شھر في نزل القرآن أن في نص} اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي{:  تعالى قوله:  الثامنة

ا. اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ  ا{:  ولقوله ، القدر ليلة يعني] 3 -  1:  الدخان[} ُمَباَرَكةٍ  لَْيلَةٍ  فِي أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ :  القدر[} اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ

 ليلة المحفوظ اللوح من أنزل القرآن أن خالف وال. غيره في ال رمضان في تكون إنما القدر ليلة أن على دليل ھذا وفي]. 1

 نجما به ينزل وسلم عليه هللاّ  صلى جبريل كان ثم ، الدنيا سماء في العزة بيت في فوضع ، واحدة جملة -  بيناه ما على - القدر

 واحدة جملة المحفوظ اللوح من القرآن أنزل:  عباس ابن وقال. سنة عشرين في وذلك ، واألسباب والنواھي األوامر في نجما

 وعشرين إحدى في مختلفة أوقات في - واآليتين اآلية يعني -  نجوما السالم عليه جبريل به أنزل ثم ، الدنيا سماء في الكتبة إلى
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 القدر ليلة في عام كل المحفوظ اللوح من أنزل قال} اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْھرُ {:  تعالى قوله في مقاتل وقال. سنة

 .سنة عشرين في جبريل به ونزل ، شھرا عشرين في المحفوظ اللوح من السفرة إلى نزل ثم ، الدنيا سماء إلى

 النبي عن األسقع بن واثلة وروى. أعلم وهللاّ " واحدة جملة أنزل القرآن أن" اإلجماع من نقل ما خالف ھذا مقاتل وقول:  قلت

 لثالث واإلنجيل منه مضين لست والتوراة رمضان رشھ من ليلة أول إبراھيم صحف أنزلت: "  قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى

 " .وعشرين ألربع والقرآن عشرة

 .ھذا بيان تعالى هللاّ  شاء إن وسيأتي. وعشرين أربع ليلة تكون القدر ليلة أن الحسن يقول ما على داللة الحديث ھذا وفي:  قلت

 والمكتوب ، شرابا يسمى كالمشروب ، المقروء بمعنى وھو ، عالىت هللاّ  لكالم اسم" : القرآن"} اْلقُْرآنُ {:  تعالى قوله:  التاسعة

 :  الشاعر قال. بمعنى وقرآنا قراءة يقرأ قرأ مصدر ھو:  قيل ھذا وعلى ، كتابا يسمى

 وقرآنا تسبيحا الليل يقطع...  به السجود عنوان بأشمط ضحوا

 تخرج أن يوشك السالم عليه سليمان أوثقھا سجونةم شياطين البحر في أن" عمر بن عبدهللا عن مسلم صحيح وفي. قراءة أي

 قراءة أي] 78:  اإلسراء[} َمْشُھوداً  َكانَ  اْلَفْجرِ  قُْرآنَ  إِنَّ  اْلَفْجرِ  َوقُْرآنَ {:  التنزيل وفي. قراءة أي" قرآنا الناس على فتقرأ

 ضربا وللمضروب علما للمعلوم سميتھمكت ، المصدر باسم المفعول تسميتھا في العرب عادة على قرآنا المقروء ويسمى. الفجر

 حتى ، هللاّ  لكالم اسما القرآن فصار ، الشرعي العرف به واقترن ھذا في االستعمال اشتھر ثم ، ذكرنا كما ، شربا للمشروب

 ، توسعا قرآنا هللاّ  كالم فيه يكتب الذي المصحف يسمى وقد. لذلك القراءة ال المقروء به يراد ، مخلوق غير القرآن:  قيل إذا

. جمعته الشيء قرأت من مشتق وھو. المصحف به أراد" العدو أرض إلى بالقرآن تسافروا ال: " وسلم عليه هللاّ  صلى قال وقد

 ، الجميع في االشتقاق والصحيح. الشافعي عن يحكى وھذا ، واإلنجيل كالتوراة مشتق غير ، هللاّ  لكتاب علم اسم ھو:  وقيل

 .وسيأتي

. عليه عطف} َوَبيَِّناتٍ {. لھم ھاديا أي ، القرآن من الحال على نصب موضع في" ھدى"} لِلنَّاسِ  ُھدىً {:  الىتع قوله:  العاشرة

 ثم ، ومنسوخ وناسخ ومتشابه محكم من بجملته القرآن والمراد. وإرشادا لھم بيانا أي تقدم كما ، والبيان اإلرشاد} اْلُھَدى{ و

 يبين الشيء بان من ، بينة جمع" وبينات. "واألحكام والمواعظ والحرام الحالل عنيي ، منه البينات والتخصيص بالذكر شرف

 تقدم وقد ، فصل أي ، والباطل الحق بين فرق ما} َواْلفُْرَقانَ {. وضح إذا

 ، الالم بكسر واألعرج نالحس وقرأ. الالم بجزم العامة قراءة} َفْلَيُصْمهُ  الشَّْھرَ  ِمْنُكمُ  َشِھدَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  عشرة الحادية

 بالفاء:  أحرف بثالثة توصل وإنما. والكسر الجزم:  وجھان ففيھا بشيء وصلت فإذا ، أفردت إذا الكسر وحقھا األمر الم وھي

] 29:  الحج[} اْلَيْقُضو ُثمَّ {:  كقوله وثم]. 29:  الحج[} َوْلُيوفُوا{:  كقوله والواو]. 3:  قريش[} َفْلَيْعُبُدوا} {َفْلَيُصْمهُ { كقوله

 عام يقال وھو ، فليصمه مقيما صحيحا بالغا عاقال الشھر في المصر منكم شھد من أي ، إضمار وفيه ، حضر بمعنى" شھد"و

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ {:  بقوله فيخصص  العلماء اختلف وقد. زمان ظرف ھو وإنما بمفعول الشھر وليس. اآلية} َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريضا

 بن الحق مجلز وأبو - الصحابة من أربعة - وعائشة غفلة بن وسويد عباس وابن طالب أبي بن علي فقال ، ھذا يلتأو في
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 بعد سافر ، صيامه فليكمل وأھله بلده في أوله في مقيما وكان الشھر دخول حضر من أي شھد من: " السلماني وعبيدة حميد

 أفطر مسافرا رمضان أدركه من:  عندھم والمعنى" سفر في وھو مضانر عليه دخل من السفر في يفطر وإنما ، أقام أو ذلك

 ، مقيما دام ما فليصم وآخره الشھر أول شھد من:  األمة جمھور وقال. فليصمه حاضرا أدركه ومن ، أخر أيام من عدة وعليه

 إذا باب" األول القول على ردا هللاّ  رحمه البخاري ترجم وقد. الثابتة األخبار تدل وعليه الصحيح ھو وھذا ، أفطر سافر فإن

 عن عتبة بن عبدهللا بن عبيدهللاّ  عن شھاب ابن عن مالك أنبأنا قال يوسف بن عبدهللا حدثنا" سافر ثم رمضان من أياما صام

 أبو قال. الناس فأفطر أفطر الكديد بلغ حتى فصام رمضان في مكة إلى خرج وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن عباس ابن

 المندوب السفر على وافقه ومن عنه هللاّ  رضي علي قول يحمل أن يحتمل قد:  قلت وقديد عسفان بين ما والكديد:  هللاعبد

 القوت طلب في الواجب السفر وأما. الكفاية على الزائد الرزق طلب في المباح أو ، والصالحين الفضالء من اإلخوان كزيارة

 للتقوى، أفضل فيه الفطر بل ، اإلمساك عليه يجب وال مخير فيه فالمرء ، عدو دفع وأ ، ذلك تحقق إذا بلد فتح أو ، الضروري

. أعلم وهللاّ  هللاّ  شاء إن خالف ھذا في يكون وال ، وغيره عباس ابن لحديث ، فيه بعضه وصام بلده في الشھر شھد كان وإن

 رمضان عليه دخل ومن ، فليصمه عليه غمىم وال مجنون غير التكليف بشروط الشھر شھد من:  وأصحابه حنيفة أبو وقال

 وآخره الشھر أول جن ومن. الصيام بھا يجب بصفة الشھر يشھد لم ألنه ، عليه قضاء فال الشھر طول به وتمادى مجنون وھو

 "شھد" بـ الصريح المفعول على ھو التأويل ھذا على الشھر ونصب. جنونه أيام يقضي فإنه

 الفجر قبل الصبي بلغ أو الكافر أسلم فإذا ، بالشھر والعلم والبلوغ باإلسالم مستحق الصوم فرض أن تقرر قد:  عشرة الثانية

 الذي اليوم وال الشھر من الماضي قضاء عليھما وليس ، اإلمساك لھما استحب الفجر كان وإن ، اليوم صبيحة الصوم لزمھما

 وھل ؟ أوال كله رمضان قضاء عليه يجب ھل ، رمضان من يوم آخر في يسلم الكافر في العلماء اختلف وقد. أسلم أو فيه بلغ

 من الشھر شھد إنما ألنه ، مضى ما قضاء عليه ليس:  والجمھور مالك اإلمام فقال ؟ فيه أسلم الذي اليوم قضاء عليه يجب

. مضى ما يويقض بقي ما يصوم:  والحسن عطاء وقال. فيه أسلم الذي اليوم يقضي أن إليّ  وأحب:  مالك قال. إسالمه حين

 عليه ليس:  المنذر ابن وقال. مثله وإسحاق أحمد وقال. ويقضيه اليوم ذلك في األكل عن يكف:  الماجشون بن عبدالملك وقال

 وھو - اإلسالم بشرائع مخاطبون الكفار أن أصحابنا من قال من:  الباجي وقال. اليوم ذلك وال الشھر من مضى ما يقضي أن

 الشيخ وقاله ، مالك عن نافع ابن المدونة في ورواه. يومه بقية في اإلمساك عليه أوجب - ابهأصح وأكثر مالك قول مقتضى

 وعبدالملك أشھب قول مقتضى وھو ، يومه بقية في اإلمساك يلزمه ال:  قال مخاطبين ليسوا أصحابنا من قال ومن. القاسم أبو

 .القاسم ابن وقاله ، الماجشون بن

َھا َيا{:  لىتعا لقوله الصحيح وھو:  قلت  اإلمساك عليه يجب فال ، واضح وھذا ، غيرھم دون المؤمنين فخاطب} آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

ً  َكانَ  َوَمنْ { :  قوله معنى في الكالم وتقدم. مضى ما قضاء وال اليوم بقية في ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريضا :  البقرة[} أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

 . والحمد] 184

ُ  ُيِريدُ {:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة  مجاھد قال". العسر" وكذلك ، لغتان السين بضم" اليسر" جماعة قراءة} اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  هللاَّ

 قال كما ، الدين أمور جميع في اللفظ عموم والوجه. السفر في الصيام" العسر"و ، السفر في الفطر" اليسر: " والضحاك

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{: تعالى  وقال ،"  يسر هللاّ  دين" وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن وروي ،] 78:  الحج[} َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ
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 ألنه أو ، تفاؤال اليسرى اليد وسميت. للغنى اليسار ومنه ، السھولة من واليسر" . تعسروا وال يسروا: " وسلم عليه هللاّ  صلى

 .تأكيدا فكرر} اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوال{ قوله بمعنى ھو} اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوال{:  وقوله. قوالن ، ىلليمن بمعاونتھا األمر له يسھل

 عالم أنه كما ، السنة أھل مذھب ھذا. الذات على زائدة أزلية قديمة بإرادة مريد سبحانه هللاّ  أن على اآلية دلت:  عشرة الرابعة

. الذات على زائدة أزلية وجودية معان كلھا وھذه. بكالم متكلم ، ببصر بصير ، بسمع سميع ، اةبحي حي ، بقدرة قادر ، بعلم

 لو:  يقال أن التعطيل أھل دابر يقطع والذي. المبطلين وإبطال الزائغين قول عن هللاّ  تعالى ، نفيھا إلى والشيعة الفالسفة وذھب

 إرادة، له من إلى بالنسبة ناقصا إرادة بذي ليس ما كل لكان ذلك صح وول ، إرادة بذي ليس أنه لصدق إرادة ذا كونه يصدق لم

 وليس له كمال ؟ ؟ ذانك بأن يقضي السليم فالعقل ، يخصصه أال وله الشيء يخصص أن فله اإلرادية الصفات له كانت من فإن

 ما يكون أن إال يبق فلم ، ثانيا حال لىإ بالنسبة أكمل أوال حاله كان لقد عنه األمر ذلك سلب بالوھم قدر لو أنه حتى ، بنقصان

 ، الخالق من أكمل المخلوق يكون أن يتصور كيف فإنه ، المحال من فيه ما يخفي وال ، به متصف ھو مما أنقص يتصف لم

 :  تعالى فقال مريد بأنه أسماؤه وتقدست جالله جل نفسه وصف وقد. وإبطاله برده تقضي والبديھة ، منه أنقص والخالق

ُ  ُيِريدُ {:  سبحانه وقال] 107:  ھود[} ُيِريدُ  لَِما الٌ َفعَّ { ُ  ُيِريدُ {:  وقال] 185:  البقرة[} اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوال اْلُيْسرَ  بُِكمُ  هللاَّ  أَنْ  هللاَّ

 واالنتظام واإلتقان الحكمة من غاية على العالم ھذا إن ثم. فيكون كن يقول فإنما أمراً  أراد إذا ،] 28:  النساء[} َعْنُكمْ  ُيَخفِّفَ 

 ، به عالما عليه قادرا له مريدا يكون أن يجب بالوجود خصصه فالذي ، عدمه وجائز وجوده جائز ذلك مع وھو ، واإلحكام

 الحكمة نظام على منه صدر ما يكن لم قادرا كان وإن عالما يكن لم ومن ، شيء صدور منه يصح ال قادرا عالما يكن لم فإن

 إليه نسبتھا إذ ، العكس من بأولى البعض دون وأوقات بأحوال الجائزات بعض تخصيص يكن لم مريدا يكن لم منو ، واإلتقان

 أن حيا كونه من ويلزم ، الصفات ھذه شرط الحياة إذ ، حيا يكون أن وجب مريدا قادرا كونه ثبت وإذ:  قالوا. واحدة نسبة

 ما على والخرس والطرش كالعمى بأضدادھا متصف محالة ال فإنه صفاتال ھذه له تثبت لم فإن ، متكلما بصيرا سميعا يكون

 .نقصا ذاته في يوجب بما يتصف أن عن يتقدس وتعالى سبحانه والبارئ ، الشاھد في عرف

ةَ  َولُِتْكِملُوا{:  تعالى قوله:  عشرة الخامسة . رضهم أو سفره في أفطر لمن األداء عدة إكمال:  أحدھما:  تأويالن فيه} اْلِعدَّ

 الشھر إن: " وسلم عليه هللاّ  صلى النبي قال عبدهللا ابن جابر قال. ثالثين أو وعشرين تسعا كانت سواء الھالل عدة: الثاني

" الحجة وذو رمضان ينقصان ال عيد شھرا: " وسلم عليه هللاّ  صلى قوله تأول من لتأويل رد ھذا وفي" . وعشرين تسعا يكون

 وتكفير األجر في ينقصان ال أنھما معنى على العلماء جمھور وتأوله. داود أبو أخرجه ، يوما ثالثين عن ينقصان ال أنھما

 .ثالثين أو وعشرين تسع من كانا سواء ، الخطايا

 وقد. الصحيح ھو ھذا ، تأتي التي لليلة ھو بل نھارا رمضان من الثالثين يوم شوال ھالل برؤية اعتبار وال:  عشرة السادسة

 إن: " كتابه في قال بخانقين ونحن عمر كتاب جاءنا:  قال شقيق عن الدارقطني فروى المسألة ھذه في عمر عن الرواة اختلف

 من عمر أبو وذكره "باألمس رأياه أنھما شاھدان يشھد حتى تفطروا فال نھارا الھالل رأيتم فإذا ، بعض من أكبر بعضھا األھلة

 بن علي عن وروي:  عمر أبو قال. فذكره ،... عمر إلينا كتب:  قال لوائ أبي عن األعمش عن معمر عن عبدالرزاق حديث

 وأبو والشافعي مالك قال وبه ، مالك بن وأنس عمر وابن مسعود ابن قول وھو ، أيضا عبدالرزاق ذكره ما مثل طالب أبي
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 الزوال بعد رئي إن:  سفيو وأبو الثوري سفيان وقال. وإسحاق أحمد قال وبه ، واألوزاعي والليث الحسن بن ومحمد حنيفة

 عن الثوري عن عبدالرزاق ذكره ، عمر عن ذلك مثل وروي. الماضية لليلة فھو الزوال قبل رئي وإن ، تأتي التي لليلة فھو

 ثالثين لتمام الشمس تزول أن قبل نھارا الھالل رأيتم إذا" فرقد بن عتبة إلى عمر كتب:  قال إبراھيم عن شباك عن مغيرة

 شيء المسألة ھذه في يصح وال. مثله علي عن وروي ،" تمسوا حتى تفطروا فال الشمس تزول ما بعد رأيتموه ذاوإ ، فأفطروا

 يفتي كان وبه ، حبيب بن عبدالملك ذھب وإليه ، الثوري قول مثل ربيعة بن سليمان عن وروي. علي على اإلسناد جھة من

 مالك إليه ذھب ما بمعنى عمر عن والحديث:  عمر أبو قال ، المسألة ھذه في عبدالعزيز بن عمر عن واختلف. بقرطبة

 من احتج وقد. أولى المتصل إلى والمصير ، منقطع الثوري بمذھب عنه روي الذي والحديث ، متصل حنيفة وأبو والشافعي

 أولى فھو ، مفسر إبراھيم وحديث ، بعده وال الزوال قبل فيه يخص لم مجمل األعمش حديث:  قال بأن الثوري مذھب ذھب

 .به يقال أن

 أصبح:  قالت وسلم عليه هللاّ  صلى النبي زوج عائشة روته موقوفا متصال عمر عن روي ما معنى مرفوعا روي قد:  قلت

 الدارقطني أخرجه. أمسى حتى يفطر فلم نھارا شوال ھالل فرأى ، يوما ثالثين صبح صائما وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول

 ، باكرا رئي إذا شوال ھالل عن الزھري سألت:  قال األنصاري محمد بن معاذ حدثنا الواقدي قال:  لوقا الواقدي حديث من

 الليلة من فھو الشمس تغرب أن إلى أو العصر إلى الفجر طلع أن بعد شوال ھالل رئي إن:  يقول المسيب بن سعيد سمعت قال

 .عليه مجمع وھذا:  عبدهللا أبو قال ، تجيء التي

 الناس اختلف:  قال:  وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أصحاب من رجل عن حراش بن ربعي عن الدارقطني روى:  شرةع السابعة

 هللاّ  رسول فأمر"  ، عشية أمس الھالل ألھال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عند فشھدا أعرابيان فقدم رمضان من يوم آخر في

 ال:  عمر أبو قال. ثابت حسن إسناد ھذا:  الدارقطني قال" مصالھم إلى يغدوا وأن يفطروا أن الناس وسلم عليه هللاّ  صلى

. حنيفة أبي عن وحكي ، الزوال بعد العيد يوم في وال العيد يوم غير في العيد صالة تصلى ال أنه وأصحابه مالك عن خالف

 بعد العيد يوم في تصلى أن يجز لم اإذ:  وقال المزني واختاره ، مالك بقول قال فمرة ، المسألة ھذه في الشافعي قول واختلف

 وقال. ضحى الثاني اليوم في تصلى أنھا أخرى رواية الشافعي وعن. فيه تصلى أال وأحرى وقتھا من أبعد الثاني فاليوم الزوال

 ، الفرائض ألشبھت وقتھا خروج بعد العيد صالة قضيت لو:  عمر أبو قال. حديث ذلك في يثبت أن إال تصلى ال:  البويطي

 وقاله ، الغد من يخرجون:  حنبل بن وأحمد واألوزاعي الثوري وقال. مثلھا فھذه ، تقضى ال أنھا السنن سائر في أجمعوا وقد

 وأما:  يوسف أبو قال. األضحى في ويخرجون الفطر في يخرجون ال:  حي بن صالح بن الحسن وقال. اإلمالء في يوسف أبو

 إال عيد يوم الفطر وليس ، عيد صالة وھي عيد أيام األضحى ألن:  عمر أبو قال. الثالث اليوم في بھم فيصليھا األضحى في

 الفطر في يخرجون:  سعد بن الليث وقال. فتقضى بفريضة ليست ألنھا ، غيره في تقض لم فيه تصل لم فإذا ، واحد يوم

 .الغد من واألضحى

 بقضائه فيأمر شاء ما السنن من الشارع يستثني أن يمتنع وال ، ذلك في الثابتة للسنة ، أصح هللاّ  شاء إن بالخروج والقول:  قلت

 الفجر ركعتي يصل لم من: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال ھريرة أبي عن الترمذي روى وقد. وقته خروج بعد
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 سفيان يقول وبه ، لمالع أھل بعض عند ھذا على والعمل:  الترمذي قال. محمد أبو صححه" . الشمس تطلع ما بعد فليصلھما

 .فعله أنه عمر عن وروي. المبارك وابن وإسحاق وأحمد والشافعي الثوري

. شاء إن الشمس طلوع بعد يصليھما فإنه الفجر ركعتي وترك الصبح وصلى الوقت عليه ضاق من:  علماؤنا قال وقد:  قلت

 قال. الفجر ركعتي ثواب عن ثوابھما له ينوب ركعتان أو ، قضاء يفعله ما فھل يصليھما:  قلنا إذا ثم. حينئذ يصليھما ال:  وقيل

 .تجوز القضاء وذكر ، المذھب أصل على الجاري وھذا:  بكر أبو الشيخ

 ما مع السنة في واحدة مرة كونھا مع سيما ال ، األصل ھذا على الثاني اليوم في الفطر صالة حكم يكون أن يبعد وال:  قلت

 عمير أبي عن بشر أبو حدثني قال شعبة حدثنا قال يحيى حدثنا قال علي بن عمرو أخبرني:  لقا النسائي روى. السنة من ثبت

 وأن النھار ارتفع ما بعد يفطروا أن فأمرھم وسلم عليه هللاّ  صلى النبي فأتوا الھالل رأوا قوما أن:  له عمومة عن أنس بن

 .دالغ من لمصالھم ويخرجوا:  رواية في. الغد من العيد إلى يخرجوا

" العدة ولتكملوا" واألعرج وقتادة والحسن -  عنه روي ما بعض في -  عمرو وأبو عاصم عن بكر أبو قرأ:  عشرة الثامنة

: النحاس قال]. 3:  المائدة[} ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلَيْومَ {:  وجل عز كقوله ، التخفيف الكسائي واختار. بالتخفيف والباقون. بالتشديد

 بإسكان" ولتكلموا" يجوز وال]. 17:  الطارق[} ُرَوْيداً  أَْمِھْلُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َفَمھِّلِ {:  وجل عز قال كما ، واحد بمعنى لغتان وھما

 ، البصريين قول ھذا ، والكسرة أن حذف يجوز وال ، تكملوا ألن ويريد:  التقدير أن تقدم ما وبين ھذا بين والفرق ، الالم

 :  صخر أبو كثير قول ونحوه

 ذكرھا ألنسى أريد

 ھي:  وقيل. العدة إكمال ويريد المعنى ، لزيد ضربت:  قولك في كالتي ، المفعول على الداخلة ھي الالم وھذه ، أنسى ألن أي

. الفراء عن النحاس وحكاه الكوفيين قول وھذا. الرخصة ھذه لكم رخص العدة تكملوا وألن:  تقديره ، بعد مضمر بفعل متعلقة

َماَواتِ  َملَُكوتَ  إِْبَراِھيمَ  ُنِري َوَكَذلِكَ {:  ومثله ، حسن قول وھذا:  سالنحا قال :  األنعام[} اْلُموقِِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواألَْرِض  السَّ

 جملة عاطفة والواو األمر الم الالم ھذه تكون أن يحتمل:  وقيل. مقحمة الواو:  وقيل. ذلك فعلنا الموقنين من وليكون أي] 75

 عليكم ليسھل ذلك هللاّ  فعل:  والتقدير ، المعنى على محمول ھو:  السري بن إبراھيم إسحاق أبو وقال. كالم جملة على كالم

 سيبويه أنشده ما ومثله:  قال ، العدة ولتكملوا

 ھباء جمرھن رواكد إال...  البلى مع آيھن وغير بادت

 المعزاء ساره وغيب فبدا...  قذاله سواء أما ومشجج

 .مشجج ثم أو مشجج وبھا:  قال فكأنه ، رواكد بھا رواكد إال بادت معناه ألن ، جصصه شيدا يشيده شاده

َ  َولُِتَكبُِّروا{:  تعالى قوله:  عشرة التاسعة  أھل جمھور قول في رمضان آخر في التكبير على الحض ومعناه ، عليه عطف} هللاَّ

 الفطر ليلة يكبرون كانوا أنھم سلمة وأبي وعروة المسيب ابن سعيد عن يرو:  الشافعي فقال ، حده في الناس واختلف. التأويل
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:  عنه وروي يكبروا أن شوال ھالل رأوا إذا المسلمين على حق:  عباس ابن وقال. بھا النحر ليلة وتشبه:  قال ، ويحمدون

 رؤية من يكبر:  قوم وقال. هبتكبير ويكبر اإلمام خروج وقت ويمسك ، الخطبة انقضاء إلى الھالل رؤية من المرء يكبر

 فإذا المصلى إلى خرجوا إذا يكبرون:  أسلم بن زيد. الفطر يوم التكبير ھو:  سفيان وقال. للصالة اإلمام خروج إلى الھالل

 ابن وروى. اإلمام يخرج أن إلى داره من يخرج حين من ھو:  مالك قال ، مالك مذھب وھذا. العيد انقضى الصالة انقضت

 بعد غدا وإن ، الشمس تطلع حتى جلوسه وال طريقه في يكبر فال الشمس طلوع قبل خرج إن أنه:  زياد بن يوعل القاسم

 قال وبه ، مالك عند سواء ذلك في واألضحى والفطر. اإلمام يخرج حتى جلس وإذا المصلى إلى طريقه في فليكبر الطلوع

َ  َولُِتَكبُِّروا{:  تعالى قوله عليه والليل ، فطرال في يكبر وال األضحى في يكبر:  حنيفة أبو وقال. الشافعي  عيد يوم ھذا وألن} هللاَّ

 في كانوا:  قال السلمي عبدالرحمن أبي عن الدارقطني وروى. كاألضحى إليه الخروج في الكبير فسن العام في يتكرر ال

 من الفطر يوم يكبر كان وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن: " عمر ابن عن وروي. األضحى في منھم أشد الفطر في التكبير

 حتى بالتكبير يجھر الفطر ويوم األضحى يوم غدا إذا كان أنه:  عمر ابن عن وروي" المصلى يأتي حتى بيته من يخرج حين

 موغيرھ وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أصحاب من الفطر عيد في التكبير على العلم أھل وأكثر. اإلمام يأتي حتى يكبر ثم يأتي

 الناس يكبر أن أحببت:  شوال ھالل رأى إذا يقول الشافعي وكان. إلياس عن األوزاعي ذلك وحكى:  قال المنذر ابن ذكر فيما

 وكذلك ، الصالة إلى اإلمام يخرج وحين المصلى إلى يغدوا حتى التكبير ويظھرون يكبرون يزالون وال ، وفرادى جماعة

" الكوثر"و] األعلى[} األَْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ { في فيھما والتكبير العيدين صالة كمح وسيأتي. يحج لم لمن األضحى ليلة أحب

 .تعالى هللاّ  شاء إن] الكوثر[

. عبدهللا بن جابر عن وروي ، ثالثا ، أكبر هللاّ  أكبر هللاّ  أكبر هللاّ :  العلماء من وجماعة مالك عند التكبير ولفظ:  عشرين الموفية

 بكرة هللاّ  وسبحان ، كثيرا  والحمد ، كبيرا أكبر هللاّ :  يقول من ومنھم. التكبير أثناء ويسبح ويھلل يكبر من العلماء ومن

 أكبر هللاّ  ، الحمد و أكبر وهللاّ  ، هللاّ  إال إله ال ، أكبر هللاّ  أكبر هللاّ :  الفطر يوم من خرج إذا يقول المبارك ابن وكان. وأصيال

 التكبير علماؤنا واختار: " العربي ابن قال. واسع ھو:  أحمد وقال. حدا فيه يحد ال مالك وكان:  المنذر بنا قال. ھدانا ما على

 ".أميل وإليه القرآن ظاھر وھو ، المطلق

 كانت عما بدال:  وقيل. صيامھم تبديل من النصارى فيه ضل لما:  قيل} َھَداُكمْ  َما َعلَى{:  تعالى قوله -  والعشرون الحادية

 فھو ، الشرائع من إليه أرشدكم ما على لتعظموه:  وقيل. المناقب وتعديد باألحساب والتظاھر باآلباء التفاخر من تفعله لجاھليةا

 .}َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ { معنى وتقدم عام

اعِ  َدْعَوةَ  أُِجيبُ  َقِريبٌ  َفإِنِّي َعنِّي ِعَباِدي َسأَلَكَ  َوإَِذا{ 186:  اآلية  }َيْرُشُدونَ  لََعلَُّھمْ  بِي َوْلُيْؤِمُنوا لِي َفْلَيْسَتِجيُبوا َدَعانِ  إَِذا الدَّ

 :  مسائل أربع فيه

 ، الداعي ويجيب الطاعة على يثيب قريب أنه فأخبرھم المعبود عن سألوك وإذا المعنى} َسأَلَكَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى

 امرأته واقع عنه هللاّ  رضي عمر إن:  مقاتل فقال ، نزولھا سبب في اختلفو. ذلك وغير وصالة صوم من العبد يفعله ما ويعلم

 ذلك وكان ، مغتما ورجع بذلك فأخبره وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول إلى وجاء ، وبكى ذلك على فندم العشاء صلى ما بعد
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 األكل ترك االبتداء في عليھم وجب لما:  وقيل} َقِريبٌ  يَفإِنِّ  َعنِّي ِعَباِدي َسأَلَكَ  َوإَِذا{:  اآلية ھذه فنزلت ، الرخصة نزول قبل

 أبي عن الكلبي وروى. بيانه يأتي ما على ، الحكم ذلك ونسخ التوبة قبول في اآلية ھذه فنزلت ، ندم ثم بعضھم فأكل النوم بعد

 كل وغلظ ، عام خمسمائة ماءالس وبين بيننا أن تزعم وأنت ، دعاءنا ربنا يسمع كيف اليھود قالت:  قال عباس ابن عن صالح

 بعيد أم ، فنناجيه ربنا أقريب:  وسلم عليه هللاّ  صلى للنبي قالوا قوما أن سببھا:  الحسن وقال. اآلية ھذه فنزلت ؟ ذلك مثل سماء

 ساعة أي في:  قوم الق] 60:  غافر[} لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُُّكمُ  َوَقالَ {:  نزلت لما:  وقتادة عطاء وقال. فنزلت ؟ فنناديه

 .فنزلت ؟ ندعوه

 .واإلنعام باإلفضال أوليائي من قريب:  وقيل. بالعلم وقيل. باإلجابة أي} َقِريبٌ  َفإِنِّي{:  تعالى قوله:  الثانية

اعِ  َدْعَوةَ  أُِجيبُ {:  تعالى قوله:  الثالثة . القبول بمعنى واإلجابة ، العبادة بمعنى فالدعاء ، عبدني من عبادة أقبل أي} َدَعانِ  إَِذا الدَّ

 أستجب ادعوني ربكم قال العبادة ھو الدعاء: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن بشير بن النعمان عن داود أبو رواه ما دليله

 أي] 60:  غافر[} َداِخِرينَ  مَ َجَھنَّ  َسَيْدُخلُونَ  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ومنه ، عبادة الدعاء فسمي" لكم

 بن عبادة عن حوشب بن شھر عن ليث روى. لھم يستجيب بأن ووعد ، عبادة وسماه عليه وحض بالدعاء تعالى فأمر. دعائي

 قال نبيا بعث إذا هللاّ  كان األنبياء إال تعط لم ثالثا أمتي أعطيت: "  يقول وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول سمعت قال الصامت

 وقال حرج من الدين في عليك جعل ما له قال النبي بعث إذا هللاّ  وكان لكم أستجب ادعوني األمة لھذه وقال لك أستجب ادعني

 على شھداء األمة ھذه وجعل قومه على شھيدا جعله النبي بعث إذا هللاّ  وكان حرج من الدين في عليكم جعل ما األمة لھذه

 ووعدھم بالدعاء أمرھم] 60:  غافر[} لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{ في األمة لھذه عجبت:  يقول الربعي خالد وكان" . الناس

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَبشِّرِ {:  قوله مثل قال ؟ ماذا مثل:  قائل له قال. شرط بينھما وليس باإلجابة، ] 25:  البقرة[} الصَّ

 هللاََّ  َفاْدُعوا{ :  قوله ومثل ، العمل شرط فيه فليس] 2:  يونس[} ِصْدقٍ  َقَدمَ  لَُھمْ  أَنَّ  آَمُنوا نَ الَِّذي َوَبشِّرِ {:  وقوله ، شرط فھھنا

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ   أنبيائھا إلى تفزع األمم وكانت. شرط فيه ليس} لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{:  وقوله ، شرط فھھنا] 14:  غافر[} الدِّ

 .ذلك لھم ألنبياءا تسأل حتى حوائجھم في

 االستجابة يقتضي ال" أستجب" "أجيب" اآليتين في الحق قوله أن يعلم أن فالجواب ؟ يجاب فال يدعو قد للداعي فما:  قيل فإن

 َربَُّكمْ  اْدُعوا{:  أخرى آية في وتعالى تبارك ربنا قال فقد ، التفصيل على مطلوب بكل وال ، التفصيل على داع لكل مطلقا

 ً عا  ال أنه أخبر وقد ، معتد فھو جاھال أو بھا عالما كبيرة على مصر وكل] 55:  األعراف[} اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ  َوُخْفَيةً  َتَضرُّ

 بعض وقال. تعالى هللاّ  شاء إن" األعراف" وفي بيانھھنا يأتي ، كثيرة االعتداء وأنواع. له يستجيب فكيف المعتدين يحب

 وقد. والمقيد المطلق باب من ھذا فيكون] 41:  األنعام[} َشاءَ  إِنْ  إِلَْيهِ  َتْدُعونَ  َما َفَيْكِشفُ { :  قال كما ، تشئ إن أجيب:  العلماء

:  وقيل. تعالى هللاّ  شاء إن" األنعام" في بيانه يأتي ما على ، واحدة ومنع اثنتين فأعطي ثالث في وسلم عليه هللاّ  صلى النبي دعا

 قريب وأنه ، الجملة في الداعين دعاء يجيب أن سبحانه ربھم وصف ھذا أن المؤمنين جميع تعريف اراإلخب ھذا مقصود إنما

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو ِممَّنْ  أََضلُّ  َوَمنْ { شاء وكيف شاء بما فيجيبه اضطراره ويعلم دعاءه يسمع العبد من } لَهُ  َيْسَتِجيبُ  ال َمنْ  هللاَّ

 الدعوة، وجود عند محالة ال حاصلة كانت فاإلجابة. سؤله يعطيه ال ثم ولده والوالد عبده سيدال يجيب وقد. اآلية] 5:  األحقاف[

 وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عمر ابن روى ما التأويل ھذا على يدل. كذابا المخبر فيصير ينسخ ال خبر وأستجب أجيب ألن
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 فإني يدعوني ال عبادي من للظلمة قل أن:  داود إلى تعالى هللاّ  وأوحى" . اإلجابة أبواب له فتحت الدعاء في له فتح من: " قال

 تظھر أن فإما ، الدعاء كل يجيب هللاّ  إن:  قوم وقال. لعنتھم الظلمة أجبت إذا وإني دعاني من أجيب أن نفسي على أوجبت

 هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال الخدري سعيد أبو رواه لما ، اآلخرة في له يدخر أن وإما ، عنه يكفر أن وإما ، الدنيا في اإلجابة

 وإما دعوته له يعجل أن إما ثالث إحدى بھا هللاّ  أعطاه إال رحم قطيعة وال إثم فيھا ليس بدعوة يدعو مسلم من ما: "  وسلم عليه

 وصححه ، دالبرعب بن عمر أبو خرجه" . أكثر : " قال ؟ نكثر إذن:  قالوا". بمثلھا السوء من عنه يكف أن وإما له يدخر أن

 تعالى هللاّ  لقول المسند التفسير في يخرج الحديث وھذا:  عمر أبو قال. السند منقطع الموطأ في وھو ، عبدالحق محمد أبو

 به يدعو الذي كان فإن ، له استجيب دعا عبد كل:  عباس ابن وقال. اإلجابة من كله فھذا] 60:  غافر[} لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{

 .له ذخر الدنيا في له رزقا يكن لم وإن ، أعطيه الدنيا في له رزقا

 المانع االعتداء اجتناب من تقدم ما صحة على دلك فقد ثالث إحدى في باإلجابة إذنا كان وإن الخدري سعيد أبي وحديث:  قلت

 النبي عن ھريرة أبي عن اهرو" . يستعجل لم ما: "  مسلم وزاد" رحم قطيعة أو بإثم يدع لم ما: " فيه قال حيث اإلجابة من

 ما ، هللاّ  رسول يا:  قيل -  يستعجل لم ما رحم قطيعة أو بإثم يدع لم ما للعبد يستجاب يزال ال: " قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى

 ومسلم البخاري وروى". الدعاء ويدع ذلك عند فيستحسر لي يستجيب أر فلم دعوت وقد دعوت قد يقول - قال ؟ االستعجال

". لي يستجب فلم دعوت يقول يعجل لم ما ألحدكم يستجاب: "  قال وسلم عيه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن ھريرة أبي عن داود وأبو

 جواز عن واإلخبار ، اإلجابة وقوع وجوب عن اإلخبار" ألحدكم يستجاب" قوله يحتمل:  عليھم هللاّ  رحمة علماؤنا قال

 دعوت قد:  قال فإذا. المتقدمة األشياء الثالثة بمعنى تكون اإلجابة فإن والوقوع الوجوب عن اإلخبار بمعنى كان فإذا وقوعھا،

 اإلجابة فإن اإلجابة جواز بمعنى كان وإن. جميعھا من الدعاء وعري األشياء الثالثة ھذه أحد وقوع بطل ، لي يستجب فلم

 القنوط باب من ذلك ألن ، لي يستجب فلم دعوت قد:  الداعي قول ذلك من ويمنع ، خاصة به دعا ما بفعل تكون حينئذ

 .والسخط اليقين وضعف

 أشعث السفر يطيل الرجل: " وسلم عليه هللاّ  صلى قال ، معناه في كان وما الحرام أكل أيضا الدعاء إجابة من ويمنع:  قلت

 وھذا" لذلك يستجاب ىفأنَّ  بالحرام وغذي حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه رب يا رب يا السماء إلى يديه يمد أغبر

 وفي الدعاء وفي الداعي في شروط من لھا بد ال الدعاء إجابة فإن ، صفته ھذه من دعاء قبول من االستبعاد جھة على استفھام

 ومسخرة قبضته في الوسائط وأن ، هللاّ  إال حاجته على قادر ال بأن عالما يكون أن الداعي شرط فمن. به المدعو الشيء

 الحرام، ألكل مجتنبا يكون وأن ، اله غافل قلب من دعاء يستجيب ال هللاّ  فإن ، قلب وحضور صادقة بنية يدعو وأن ، بتسخيره

 أو بإثم يدع لم ما: " قال كما ، شرعا والفعل الطلب الجائزة األمور من يكون أن فيه المدعو شرط ومن. الدعاء من يمل وأال

 بن سھل وقال. ومظالمھم المسلمين حقوق جميع الرحم في ويدخل ، الذنوب من به يأثم ما كل اإلثم في فيدخل" رحم قطيعة

 ابن وقال. الحالل وأكل والعموم والخشوع والمداومة والرجاء والخوف التضرع أولھا:  سبعة الدعاء شروط:  التستري عبدهللا

 وافق وإن ، السماء في طار أجنحته فقوا وإن ، قوي أركانه وافق فإن ، وأوقاتا وأسبابا وأجنحة أركانا للدعاء إن:  عطاء

 ومواقيته ، الصدق وأجنحته ، والخشوع واالستكانة والرأفة القلب حضور فأركانه. أنجح أسبابه وافق وإن ، فاز مواقيته

 .وسلم عليه هللاّ  صلى محمد على الصالة وأسبابه ، األسحار



187 

 

 وحفظ ، يحل ال ما إلى النظر عن العين وحفظ ، الخلق مع لسانال وحفظ ، الوحدة عند القلب حفظ أولھا:  أربع شرائطه:  وقيل

 :  بعضھم أنشد كما ، اللحن من سليما يكون أن الدعاء شرط من بن إن:  قيل وقد. الحرام من البطن

 يجيب ال دعاه إذا كذاك...  ليث باللحن ربه ينادي

 ، سنته تتبعوا فلم الرسول وعرفتم ، تطيعوه فلم هللاّ  عرفتم نكمأل:  قال ؟ لنا يستجاب فال ندعو بالنا ما:  أدھم بن إلبراھيم وقيل

 ، منھا تھربوا فلم النار وعرفتم ، تطلبوھا فلم الجنة وعرفتم ، شكرھا تؤدوا فلم هللاّ  نعم وأكلتم ، به تعملوا فلم القرآن وعرفتم

 عيوبكم وتركتم ، تعتبروا فلم األموات فنتمود ، له تستعدوا فلم الموت وعرفتم ، ووافقتموه تحاربوه فلم الشيطان وعرفتم

 أال إسرائيل بني مر أن داود إلى أوحى هللاّ  إن ، نوف يا:  البكالي لنوف عنه هللاّ  رضي علي قال. الناس بعيوب واشتغلتم

 خلقي من حدأل دام ما ، منھم ألحد أستجيب ال فإني ، نقية وأيد ، خاشعة وأبصار ، طاھرة بقلوب إال بيوتي من بيتا يدخلوا

 إنھا:  فقال الليل من ساعة في قام داود فإن ، عشارا وال جابيا وال شرطيا وال عريفا وال شاعرا تكونن ال ، نوف يا. مظلمة

 وھي ، عرطبة صاحب أو ، عشارا أو جابيا أو شرطيا أو عريفا يكون أن إال ، فيھا له استجيب إال عبد يدعو ال ساعة

 ، شئت إن لي اغفر اللھم ، شئت إن أعطني اللھم:  الداعي يقل وال:  علماؤنا قال. الطبل وھي ، كوبة صاحب أو ، الطنبور

 فإن وأيضا. يشاء أن إال يفعل ال أنه يعلم من سؤال ويسأل ، المشيئة لفظ من ودعاءه سؤاله يعري بل ، شئت إن ارحمني اللھم

 ال ، فافعل كذا تعطيني أن شئت إن:  القائل كقول ، متهورح وعطائه مغفرته عن االستغناء من نوع" شئت إن: " قوله في

 األئمة روى. سأله ما إلى مضطر فقير سؤال ويسأل مسألته في يعزم فإنه إليه المضطر وأما ، عنه الغني مع إال ھذا يستعمل

 إن اللھم يقولن وال المسألة فليعزم أحدكم دعا إذا: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال مالك بن أنس عن للبخاري واللفظ

 قوله:  علماؤنا قال" . شئت إن ارحمني اللھم ، شئت أن لي اغفر اللھم: " الموطأ وفي" . له مستكره ال فإنه فأعطني شئت

 ، هللاّ  رحمة من يقنط وال ، اإلجابة من رجاء على ويكون الدعاء في يجتھد أن للمؤمن ينبغي أنه على دليل" المسألة فليعزم"

 ، إبليس الخلق شر دعاء أجاب قد هللاّ  فإن نفسه من يعلمه ما الدعاء من أحدا يمنعن ال:  عيينة بن سفيان قال. كريما يدعو نهأل

 وذلك ، اإلجابة فيھا الغالب يكون وأحوال أوقات وللدعاء. } اْلُمْنَظِرينَ  ِمنَ  َفإِنَّكَ  َقالَ  ، ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َفأَْنِظْرِني َربِّ {:  قال

 السفر وحالة االضطرار وأوقات ، األربعاء يوم في والعصر الظھر بين وما ، واإلقامة األذان بين وما ، الفطر ووقت كالسحر

 بن شھر وروى. مواضعھا في بيانھا ويأتي ، اآلثار به جاءت ھذا كل. هللاّ  سبيل في والصف المطر نزول وعند ، والمرض

 وقال. ذلك عند مستجاب الدعاء فإن هللاّ  فادع:  قالت. نعم قلت ؟ القشعريرة تجد أال ، شھر يا:  له قالت الدرداء أم أن حوشب

 األربعاء يوم له فاستجيب الثالثاء ويوم االثنين يوم ثالثا الفتح مسجد في وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول دعا:  عبدهللا بن جابر

 فأعرف فيھا فأدعو الساعة تلك توخيت إال غليظ مھم أمر بي نزل ما : جابر قال. وجھه في السرور فعرفت الصالتين بين

 .اإلجابة

. أجيبھم أن فليطلبوا المعنى:  عطية ابن وقال. لي فليدعوا:  الخراساني رجاء أبو قال} لِي َفْلَيْسَتِجيُبوا{:  تعالى قوله:  الرباعة

 إليه دعوتھم فيما إليّ  فليجيبوا المعنى:  وغيره مجاھد وقال. هللاّ  استغنى مثل شذ ما إال الشيء طلب أي استفعل باب ھو وھذا

 :  الشاعر قول ومنه ، بمعنى واستجاب أجاب:  ويقال والعمل الطاعة أي ، اإليمان من
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 مجيب ذاك عند يستجبه فلم

 إن فأشبھت غير ال مستقبال الفعل تجعل ألنھا األمر الم وجزمت} َوْلُيْؤِمُنوا{ وكذا األمر الم والالم زائدة والسين يجبه لم أي

 لغة ، رشدا يرشد بالكسر ورشد. رشدا يرشد رشد وقد. الغي خالف والرشاد.الفعل على إال تقع ال ألنھا:  وقيل للشرط التي

 وأم لزنية:  قولك خالف. لرشدة ھو :  وتقول. األقصد نحو:  األرشد والطريق. الطرق مقاصد:  والمراشد. هللاّ  وأرشده. فيه

شد:  الھروي وقال. الجوھري عن ، العرب من بطن:  رشدان وبنو للفأرة نيةك راشد شد الرُّ  واالستقامة، الھدى:  والرشاد والرَّ

 .} َيْرُشُدونَ  لََعلَُّھمْ {:  قوله ومنه

َيامِ  لَْيلَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ { 187:  اآلية َفثُ  الصِّ ُ  َعلِمَ  لَُھنَّ  لَِباسٌ  َوأَْنُتمْ  لَُكمْ  لَِباسٌ  ُھنَّ  نَِسائُِكمْ  إِلَى الرَّ ُكمْ  هللاَّ  َفَتابَ  أَْنفَُسُكمْ  َتْخَتاُنونَ  ُكْنُتمْ  أَنَّ
ُ  َكَتبَ  َما َواْبَتُغوا َباِشُروُھنَّ  َفاآلنَ  َعْنُكمْ  َوَعَفا َعلَْيُكمْ   األَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  األَْبَيضُ  اْلَخْيطُ  لَُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكلُوا لَُكمْ  هللاَّ

وا ُثمَّ  اْلَفْجرِ  ِمنَ  َيامَ  أَتِمُّ ِ  ُحُدودُ  تِْلكَ  اْلَمَساِجدِ  فِي َعاِكفُونَ  َوأَْنُتمْ  ُتَباِشُروُھنَّ  َوال اللَّْيلِ  إِلَى الصِّ ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َتْقَرُبوَھا َفال هللاَّ  آَياِتهِ  هللاَّ
 }َيتَّقُونَ  لََعلَُّھمْ  لِلنَّاسِ 

 :  مسائل ست فيه

 قال ليلى أبي ابن عن داود أبو روى. نسخ ثم ذلك قبل محرما كان أنه يقتضي" أحل" لفظ} لَُكمْ  أُِحلَّ {:  تعالى قوله:  األولى

 إني:  فقالت امرأته فأراد عمر فجاء:  قال ، يصبح حتى يأكل لم يأكل أن قبل فنام أفطر إذا الرجل وكان:  قال أصحابنا وحدثنا

 أصبحوا فلما ، فنام شيئا لك ؟ ؟ نسحن حتى:  فقالوا طعاما فأراد األنصار من رجل فجاء. فأتاھا تلتع أنھا فظن ، نمت قد

َيامِ  لَْيلَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ {:  وفيھا ، اآلية ھذه أنزلت َفثُ  الصِّ  محمد أصحاب كان:  قال البراء عن البخاري وروى. } ِنَساِئُكمْ  إِلَى الرَّ

 بن قيس وأن ، يمسي حتى يومه وال ليلته يأكل لم يفطر أن قبل فنام اإلفطار فحضر صائما الرجل كان إذا وسلم عليه هللاّ  صلى

 فقال امرأته أتى اإلفطار حضر فلما - صائما وكان بالنھار النخيل في يعمل كان:  رواية وفي -  صائما كان األنصاري صرمة

 خيبة:  قالت رأته فلما امرأته فجاءته ، عيناه فغلبته ، يعمل ومهي وكان ، لك فأطلب أنطلق ولكن ، ال قالت ؟ طعام أعندك:  لھا

َيامِ  لَْيلَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ {:  اآلية ھذه فنزلت وسلم عليه هللاّ  صلى للنبي ذلك فذكر ، عليه غشي النھار انتصف فلما لك َفثُ  الصِّ  إِلَى الرَّ

 وفي. } اْلَفْجرِ  ِمنَ  األَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  األَْبَيضُ  اْلَخْيطُ  لَُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى ُبواَواْشرَ  َوُكلُوا{:  ونزلت ، شديدا فرحا ففرحوا} ِنَساِئُكمْ 

 ، أنفسھم يخونون رجال وكان ، كله رمضان النساء يقربون ال كانوا رمضان صوم نزل لما:  قال البراء عن أيضا البخاري

ُ  َعلِمَ {:  تعالى هللاّ  فأنزل  أي ، الخيانة من بمعنى واختان خان:  يقال} َعْنُكمْ  َوَعَفا َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  أَْنفَُسُكمْ  َتْخَتاُنونَ  ْنُتمْ كُ  أَنَُّكمْ  هللاَّ

 أن الخيانة أصل:  القتبي وقال. العقاب إليھا جلب إذ نفسه خان فقد هللاّ  عصى ومن. الصوم ليالي في بالمباشرة أنفسكم تخونون

 هللاّ  صلى النبي عند من رجع عنه تعالى هللاّ  رضي عمر أن:  الطبري وذكر. فيه األمانة يؤدي فال شيء على الرجل يؤتمن

 كعب وصنع. بھا فوقع ، نمت ما:  لھا فقال ، نمت قد:  له فقالت فأرادھا نامت قد امرأته فوجد ليلة عنده سمر وقد وسلم عليه

 أھلي، فواقعت لي ؟ ؟ زينت نفسي فإن ، وإليك هللاّ  إلى أعتذر:  فقال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي على عمر فغدا ، مثله مالك بن

 وذكره. القرآن من آية في بعذره فأنبأه إليه أرسل بيته بلغ فلما" عمر يا حقيقا تكن لم: " لي فقال ؟ رخصة من لي تجد فھل
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ُ  َعلِمَ {:  فنزلت بذلك رهفأخب وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أتى وأنه ، بامرأته وقع ثم نام عمر وأن ، ومكي النحاس  ُكْنُتمْ  أَنَُّكمْ  هللاَّ

 .اآلية} َباِشُروُھنَّ  َفاآْلنَ  َعْنُكمْ  َوَعَفا َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  أَْنفَُسُكمْ  َتْخَتاُنونَ 

َيامِ  لَْيلَةَ {:  تعالى قوله:  الثانية َفثُ  الصِّ  الجماع عن يةكنا:  والرفث.أفردت فلذلك جنس اسم وھي الظرف على نصب" ليلة"} الرَّ

 ، امرأته من الرجل يريد ما لكل جامعة كلمة الرفث:  الزجاج وقال. والسدي عباس ابن قاله ، يكني كريم وجل عز هللاّ  ألن

 :  الشاعر قال. به واإلعراب الجماع بذكر التصريح:  والرفث. الجماع ھھنا الرفث:  عرفة ابن وقال. أيضا األزھري وقال

 نفار الرجال رفث عن وبھن...  وانياز الحديث أنس من ويرين

 :  الشاعر قول ومنه ، بالقبيح تكلم إذا وأرفث رفث:  يقال ، الفحش قول أصله الرفث:  وقيل

 التكلم ورفث اللغا عن...  كظم حجيج أسراب ورب

َفثُ {:  جده تعالى قوله في بإلى" الرفث" وتعدى  محموال به جيء ولكنه ، النساء ىإل رفثت:  تقول ال وأنت. } ِنَساِئُكمْ  إِلَى الرَّ

 َوإَِذا{:  المعنى ھذا ومن]. 21:  النساء[} َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُكمْ  أَْفَضى َوَقدْ {:  قوله مثل في المالبسة به يراد الذي اإلفضاء على

 الحديدة أحميت:  تقول ألنك ، يوقد أي] 35:  ةالتوب[} َعلَْيَھا ُيْحَمى َيْومَ {:  وقوله. تقدم كما] 14:  البقرة[} َشَياِطيِنِھمْ  إِلَى َخلَْوا

 أو أمره عن ينحرفون معنى على حمل] 63:  النور[} أَْمِرهِ  َعنْ  ُيَخالِفُونَ  الَِّذينَ  َفْلَيْحَذرِ {:  قوله ومنه ، وسيأتي ، النار في

ً  نَ ِباْلُمْؤِمنِي َوَكانَ {:  تعالى قوله ومثله. زيدا خالفت:  تقول ألنك ، أمره عن يروغون  معنى على حمل] 43:  األحزاب[} َرِحيما

 لما ولكنه ، به رحمت تقول وال ، به رؤفت:  تقول أنك ترى أال ،] 128:  التوبة[} َرِحيمٌ  َرُؤوفٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ { نحو في رؤوف

 :  الھذلي كبير أبي قول الضرب ھذا ومن. التعدية في منزلته نزل المعنى في وافقه

 زؤودةم ليلة في به حملت

 يحلل لم نطاقھا وعقد كرھا

هُ  َحَملَْتهُ {:  التنزيل في جاء كما ، بنفسه المفعول إلى يصل أن وحقه ، بالباء" حملت" عدى ً  أُمُّ ً  َوَوَضَعْتهُ  ُكْرھا : األحقاف[} ُكْرھا

 .به حبلت معنى في ألنه ، به حملت:  قال ولكنه ،] 15

 لَِباسٌ  وأْنُتمُ {. المذكر في والواو الميم بمنزلة ألنھا" ھن" من النون وشددت ، وخبر ابتداء} مْ لَكُ  لَِباسٌ  ُھنَّ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 وتالزمھما وامتزاجھما الجسد النضمام ، لباسا بصاحبه الزوجين من واحد كل امتزاج سمي ثم ، الثياب في اللباس أصل} لَُھنَّ 

 :  الجعدي النابغة وقال. بالثوب تشبيھا

 لباسا عليه فكانت تداعت...  جيدھا ثنى جيعالض ما إذا

 :  أيضا وقال

 أناسا أناس بعد وأفنيت...  فأفنيتھم أناسا لبست
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 في ورد كما ، يحل ال عما لصاحبه سترا منھما واحد كل يكون أن فجائز. لباس:  وداراه الشيء ستر لما يقال:  بعضھم وقال

 يقال:  وغيره عبيد أبو وقال. الناس أبصار من الجماع من بينھما يكون مافي لصاحبه ستر منھما واحد كل ألن:  وقيل. الخبر

 :  الخطاب بن لعمر رجل قال. وإزارك وفراشك لباسك ھي للمرأة

 إزاري ثقة أخي من لك فدى...  رسوال حفص أبا أبلغ أال

 يسكن أي ، لكم سكن أي:  مجاھد. لھن لحاف وأنتم ، لكم فراش ھن:  الربيع وقال. نفسي وقيل. نسائي أي:  عبيد أبو قال

 .بعض إلى بعضكم

ُ  َعلِمَ {:  تعالى قوله:  الرابعة ُكمْ  هللاَّ  بعد واألكل الجماع من المحظور مواقعة في بعضا بعضكم يستأمر} أَْنفَُسُكمْ  َتْخَتاُنونَ  ُكْنُتمْ  أَنَّ

 واحد كل به يريد أن ويحتمل. بعضا بعضكم يقتل يعني] 85:  ةالبقر[} أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُونَ {:  تعالى كقوله ، الصوم ليالي في النوم

 يحتمل} َعلَْيُكمْ  َفَتابَ {:  وقوله. تقدم كما ، عليه عائدا ضرره كان حيث من لنفسه خائنا وسماه ، يخونھا بأنه نفسه في منھم

 لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى كقوله ، اإلباحةو بالرخصة عنھم التخفيف - واآلخر. ألنفسھم خيانتھم من التوبة قبول -  أحدھما:  معنيين

 َتْوَبةً  ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ {:  الخطأ القتل عقيب وقوله. عنكم خفف يعني] 20:  المزمل[} َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  ُتْحُصوهُ 

ُ  َتابَ  لََقدْ {:  تعالى وقال ، منه التوبة تلزمه شيئا يفعل لم خطأ القاتل ألن ، تخفيفا يعني] 92:  النساء[} هللاَِّ  ِمنَ  ِبيِّ  َعلَى هللاَّ  النَّ

َبُعوهُ  الَِّذينَ  َواألَْنَصارِ  َواْلُمَھاِجِرينَ   يوجب ما وسلم عليه هللاّ  صلى النبي من يكن لم وإن] 117:  التوبة[} اْلُعْسَرةِ  َساَعةِ  فِي اتَّ

 أول: " وسلم عليه هللاّ  صلى النبي كقول ، والتسھيل التوسعة ويحتمل ، الذنب من العفو يحتمل }َعْنُكمْ  فَعَفا{:  وقوله. منه التوبة

ُ  َعلِمَ { فمعنى. وتوسعته تسھيله يعني" هللاّ  عفو وآخره هللاّ  رضوان الوقت  بعد} َعلَْيُكمْ  َفَتابَ { مشاھدة منكم ھذا وقوع علم أي} هللاَّ

 وكذا:  الزھد علماء وقال: " العربي ابن قال. تقدم كما ، الخيانة من} َتْخَتاُنونَ { و. لسھ أي} َوَعَفا{ عنكم خفف أي ، وقع ما

 هللاّ  فرضي األمة عن أجله من وخفف ، شريعة تعالى هللاّ  فجعلھا عنه هللاّ  رضي عمر نفسه خان ، المنزلة وشرف العناية فلتكن

 ".وأرضاه عنه

 البشرتين لتالصق مباشرة الوقاع وسمي. عليكم حرم ما لكم أحل قد أي ، الجماع عن كناية} َباِشُروُھنَّ  َفاآلنَ {:  تعالى قوله

 قيس جوع السبب كان لو ألنه ، قيس جوع ال عنه هللاّ  رضي عمر جماع اآلية سبب أن على يدل وھذا:  العربي ابن قال. فيه

 .ألجله اآلية نزلت الذي المھم ألنه به ابتدأ ، كلوا فاآلن:  لقال

ُ  َكَتبَ  َما َواْبَتُغوا{:  تعالى قوله:  الخامسة  والربيع والسدي والحسن وعكرمة عيينة بن والحكم ومجاھد عباس ابن قال} لَُكمْ  هللاَّ

. القرآن ھو لنا هللاّ  كتب ما:  عباس ابن وقال. } َباِشُروُھنَّ  َفاآلنَ {:  قوله عقيب أنه عليه يدل ، الولد وابتغوا معناه:  والضحاك

. القدر ليلة وابتغوا المعنى أن جبل بن ومعاذ عباس ابن عن وروي. به وأمرتم فيه لكم أبيح بما القرآن ابتغوا أي : الزجاج

ُ  َكَتبَ  َما َواْبَتُغوا{:  وقيل. حسن قول وھو:  عطية ابن قال. قتادة قاله ، والتوسعة الرخصة اطلبوا المعنى:  وقيل  من} لَُكمْ  هللاَّ

 من" ابتغوا" ورجح ، عباس ابن وجوزھا ، االتباع من" واتبعوا" قرة بن والحسن البصري الحسن وقرأ. والزوجات اإلماء

 .االبتغاء
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 فھو المھم ألنه عمر بنازلة ابتدأ وقد ، عمر جواب واألول ، قيس نازلة جواب ھذا} َواْشَرُبوا َوُكلُوا{:  تعالى قوله:  السادسة

 .المقدم

 يقع أن يصح وال ، للتبيين غاية" حتى"} اْلَفْجرِ  ِمنَ  األَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  األَْبَيضُ  اْلَخْيطُ  لَُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى{:  تعالى قوله:  السابعة

:  الجمھور فقال ، اإلمساك يجب بتبينه الذي الحد في واختلف. قدر الفجر لطلوع مضى وقد إال األكل عليه ويحرم ألحد التبيين

 جندب بن سمرة عن مسلم روى. األمصار عليه ومضت األخبار جاءت وبھذا ، ويسرة يمنه فقاأل في المعترض الفجر ذلك

 ھكذا المستطيل األفق بياض وال بالل أذان سحوركم من يغرنكم ال: "  وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قال عنه هللاّ  رضي

 - ھكذا يقول الذي ليس الفجر إن: " مسعود ابن ديثح وفي. معترضا يعني:  قال بيديه حماد وحكاه" . ھكذا يستطير حتى

 الدارقطني وروى" . يديه ومد المسبحة على المسبحة ووضع -  ھكذا يقول الذي ولكن - األرض إلى نكسھا ثم أصابعه وجمع

 ال فإنه سرحانال ذنب كأنه الذي فأما فجران ھما: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن بلغه أنه عباس بن عبدالرحمن عن

 بعد ذلك:  طائفة وقالت مرسل ھذا" الطعام ويحرم الصالة تحل ففيه األفق عارض الذي المستطيل وأما يحرمه وال شيئا يحل

 رباح أبي بن وعطاء علي بن وطلق عباس وابن وحذيفة عمر عن ذلك روي ، والبيوت الطرق في وتبينه الفجر طلوع

 يعدون يكن لم:  مسروق وقال. الجبال رؤوس وعلى الطرق في الفجر بتبيين يجب اإلمساك أن وغيرھم سليمان واألعمش

 ساعة أي:  لحذيفة قلنا قال زر عن عاصم عن النسائي وروى. البيوت يمأل الذي الفجر يعدون كانوا إنما فجركم الفجر

 علي بن طلق عن الدارقطني وروى.  "تطلع لم الشمس أن إال النھار ھو: " قال ؟ وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول مع تسحرت

 قيس:  الدارقطني قال" . األحمر لكم يعرض حتى واشربوا وكلوا المصعد الساطع يغرنكم وال وأشربوا كلوا: " قال هللاّ  نبي أن

 في وھ إنما الصوم ھذا إلى قادھم والذي:  الطبري قال. اليمامة أھل به تفرد مما ھذا:  داود أبو وقال. بالقوي ليس طلق بن

 هللاّ  رسول وتفسير. اللغويين بين ھذا في الخالف مضى وقد ، غروبھا وآخره ، الشمس طلوع من عندھم والنھار ، النھار

 وروى". معدودات أياما" وقوله ، ذلك في الفيصل" النھار وبياض الليل سواد ھو إنما: " بقوله ذلك وسلم عليه هللاّ  صلى

 صيام فال الفجر طلوع قبل الصيام يبيت لم من: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن عنھا هللاّ  رضي عائشة عن الدارقطني

 عليه هللاّ  صلى النبي أن حفصة عن وروي. ثقات وكلھم ، اإلسناد بھذا فضالة بن المفضل عن عباد بن عبدهللا به تفرد". له

 عن وروي ، الرفعاء الثقات من وھو بكر أبي بن عبدهللا رفعه" . له صيام فال الفجر قبل الصيام يجمع لم من: " قال وسلم

 ، الفجر قبل نية دون الصيام من ومنع ، الفجر في الجمھور قاله ما على دليل الحديثين ھذين ففي. قولھا من مرفوعا حفصة

 :  وھي ، حنيفة أبي لقول خالفا

 والشرب األكل إن:  يقال فكيف ، الفجر قبل الشارع اوقتھ وقد ، بنية إال يصح فال العبادات جملة من الصيام أن وذلك:  الثامنة

 ولم} األَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  األَْبَيضُ  اْلَخْيطُ  لَُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى{ نزلت:  قال سعد بن سھل عن ومسلم البخاري وروى جائز الفجر بعد

 يأكل يزال وال ، األسود والخيط ألبيضا الخيط رجليه في أحدھم ربط الصوم أرادوا إذا رجال وكان" الفجر من" ينزل

 قال حاتم بن عدي وعن. النھار بياض بذلك يعني إنما أنه فعلموا" الفجر من" بعد هللاّ  فأنزل ، رؤيتھما له يتبين حتى ويشرب

 ثم - طينالخي أبصرت إن القفا لعريض إنك: " قال ؟ الخيطان أھما األسود الخيط من األبيض الخيط ما ، هللاّ  رسول يا:  قلت
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. كالخيط ممتدا يرى البياض من يبدو ما ألن خيطا الفجر وسمي. البخاري أخرجه" . النھار وبياض الليل سواد ھو بل ال -  قال

 :  الشاعر قال

 مكتوم الليل جنح األسود والخيط...  منفلق الصبح ضوء األبيض الخيط

 قيل فلذلك ، الشق وأصله ، وانبعث جرى إذا فجرا فجرهأ الماء فجرت مصدر والفجر. اللون عن عبارة كالمھم في والخيط

 األفق في المستطير الظاھر النھار بياض أول وھو ، ضوئه النبعاث فجرا:  مطلعھا من الشمس ضياء تباشير من للطالع

 :  اإليادي دواد أبو قال. بينا كما ، األبيض الخيط العرب تسميه ، المنتشر

 أنارا خيط الصبح نم والح...  سدفة لنا أضاءت فلما

 :  آخر وقال

 ساتره البھيم الليل وسدف...  تباشره وبدت يبدو كاد قد

 :  يكرب معد بن عمرو أو خازم أبي بن بشر قال ، الفجر انصدع:  قولھم ومنه ، الصديع أيضا تسميه وقد

 صديع لبته بياض كأن...  يديه مفترشا السرحان ترى

 :  فقال الرأس بمفرق الشماخ وشبھه

 الدھين الرأس كمفرق أشق...  فيه الصبح كان الليل ما إذا

 :  الشاعر قال. الصبح وتباشير ، الفجر وكانبالج ، الصبح كفلق ھذا:  الواضح األمر في ويقولون

 كفر في كامن ذكاء وابن...  الفجر انبالج قبل فوردت

وا ُثمَّ {:  تعالى قوله:  التاسعة َيامَ  أَِتمُّ  ظرفا والنھار ، والجماع والشرب لألكل ظرفا الليل ذكره جل هللاّ  جعل} لِ اللَّيْ  إِلَى الصِّ

. بيانه تقدم كما ، مريض أو لمسافر إال بالليل أباحه مما شيء اليوم في يجوز فال. بينھما وغاير الزمانين أحكام فبين ، للصيام

 في أفطر من:  مالك فقال األول كان فإن ، ناسيا أو عامدا يكون أن إما يخلو فال ذكر من غير من رمضان في أفطر فمن

 أبي عن صحيحه في ومسلم ، موطئه في مالك رواه لما ، والكفارة القضاء فعليه جماع أو شرب أو بأكل عامدا رمضان

 أو متتابعين شھرين صيام أو رقبة بعتق يكفر أن"  وسلم عليه هللا صلى هللاّ  رسول فأمره رمضان في أفطر رجال أن ھريرة

 ، بالجماع أفطر بمن تختص إنما الكفارة ھذه إن:  وغيره الشافعي وقال. الشعبي قال وبھذا. الحديث" مسكينا ستين مإطعا

" أھلكك وما: " قال هللاّ  رسول يا ھلكت:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللاّ  رسول إلى رجل جاء:  قال أيضا ھريرة أبي لحديث

 على القضية ھذه وحملوا. مسلم أخرجه ، الترتيب على الكفارة ذكر وفيه. ديثالح..." رمضان في امرأتي على وقعت: قال

 الكفارة علق وقد ، مختلف مساقھما ألن ، مختلفتان قضيتان ھما بل به مسلم غير وھذا ، واحدة ھي:  فقالوا األولى القضية

 ، المنذر وابن والطبري ثور وأبو إسحاقو واألوزاعي وأصحابه مالك قال وبھذا. مطلقا فلزم القيوم عن مجردا أفطر من على
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 تعارض مع االستفصال ترك:  يقول فإنه به القول الشافعي ويلزم. والزھري الحسن وعن ، رواية في عطاء عن ذلك وروي

 .الشھر حرمة النتھاك العقوبة القضاء مع عليه الشافعي وأوجب. الحكم ھموم على يدل األحوال

:  الرأي وأصحاب يوسف وأبو مالك فقال ، رمضان شھر في زوجھا يطؤھا المرأة على يجب فيما أيضا واختلفوا:  العاشرة

 عليه هللاّ  صلى النبي ألن ، أكرھھا أو طاوعته وسواء ، واحدة كفارة إال عليھا ليس:  الشافعي وقال. الزوج على ما مثل عليھا

 أكرھھا وإن ، كفارة منھما واحد كل فعلى طاوعته إن:  حنيفة أبي عن وروي. يفصل ولم واحدة بكفارة السائل أجاب وسلم

 جماعة عند مذھبه تحصيل وھو ، كفارتان عليه:  مالك وقال. المالكي سعيد بن سحنون قول وھو. غير ال واحدة كفارة فعليه

 .أصحابه

 في عليه ليس:  إسحاقو وأصحابه حنيفة وأبو الشافعي فقال ، أكل أو لصومه ناسيا جامع فيمن أيضا واختلفوا:  الحاديةعشرة

. عطاء عن ذلك مثل وروي ، كفارة وال القضاء عليه:  واألوزاعي والليث مالك وقال. كفارة وال قضاء ال ، شيء الوجھين

 أو ناسيا وطئ سواء:  الظاھر أھل من قوم وقال. ينسى ال ھذا مثل:  وقال ، جامع إن الكفارة عليه أن عطاء عن روي وقد

 للكفارة الموجب الحديث ألن ، حنبل بن أحمد ذھب وإليه ، عبدالملك الماجشون ابن قول وھو ، والكفارة القضاء فعليه عامدا

 .عليه شيء ال:  المنذر ابن قال. والعامد الناسي بين فيه يفرق لم

 عليه أن داعام فجامع فّطره قد ذلك أن فظن ناسيا أكل إذا:  الرأي وأصحاب ثور وأبو والشافعي مالك قال:  عشرة الثانية

 حرمة لھتك قاصدا كان إن والكفارة القضاء عليه:  المذھب في وقيل. نقول وبه:  المنذر ابن قال. عليه كفارة وال القضاء

 يومه يقضي مفطر عنده فھو ناسيا أكل من ألن ، يكفر أال مالك أصل على يجب كان وقد:  عمر أبو قال. وتھاونا جرأة صومه

 .لصومه ناسيا أكل من كل بمفطر ليس:  مالك غير وعند. فطرم وھو ھتك حرمة فأي ، ذلك

 قال ھريرة أبي لحديث ، تام صومه وإن عليه قضاء فال ناسيا شرب أو أكل من إن:  الجمھور قال وبه ، الصحيح وھو:  قلت

 عليه قضاء وال إليه تعالى هللاّ  ساقه رزق ھو فإنما ناسيا شرب أو ناسيا الصائم أكل إذا: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال

:  األثرم بكر أبو قال. ثقات وكلھم صحيح إسناد:  وقال. الدارقطني أخرجه" . وسقاه أطعمه هللاّ  فإن صومه وليتم -  رواية في -

:  مالك عبدهللا أبو قال ثم. ھريرة أبي حديث على شيء عليه ليس:  قال  ، رمضان في ناسيا أكل عمن يسأل عبدهللا أبا سمعت

 أو أكل لمن وسلم عليه هللاّ  صلى النبي لقول ، عليه شيء ال:  المنذر ابن وقال. وضحك القضاء عليه يقول مالكا أن وزعموا

 .كامل تام صوم فھو فأتمه" صومه يتم" قال وإذا" صومه يتم: " ناسيا شرب

 لم كمن - أعلم وهللاّ  - والكفارة القضاء داعام جامع إذا فعليه تام صوم وصومه عليه قضاء ال ناسيا أفطر من كان وإذا:  قلت

 ُثمَّ {:  تعالى لقوله ، خرم فيه يقع ال تام يوم صيام منه المطلوب:  قالوا بأن القضاء إيجاب على علماؤنا احتج وقد. ناسيا يفطر

وا َيامَ  أَِتمُّ  في جاء وقد. لخفته التطوع صوم في الحديث ولعل ، عليه باق فھو التمام على به يأت لم وھذا} اللَّْيلِ  إِلَى الصِّ

 الذي بل ، له تعرض وال قضاء يذكر فلم" صومه فليتم شرب أو فأكل صائم وھو نسي من: " ومسلم البخاري صحيحي

 صوم وأما. القضاء من ذكرناه ما على فدل واجبا كان إن ھذا ، وإتمامه صومه على بمضيه واألمر المؤاخذة سقوط له تعرض

 " .عليه قضاء ال: " وسلم عليه هللا صلى لقوله ، ناسيا أكل لمن هفي قضاء فال التطوع
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 ما وھو الصحيح الصريح بالنص جاء وقد ، ذكرناه ما الشارع عن صح ما لوال ، صحيح وھو علماؤنا به احتج ما ھذا:  قلت

 أخرجه" كفارة وال عليه قضاء فال ناسيا رمضان شھر في أفطر من: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن ھريرة أبو رواه

 الجالل ذي  والحمد ، اإلشكال وارتفع االحتمال فزال ، األنصاري عن ثقة وھو مرزوق ابن به تفرد:  وقال الدارقطني

 .والكمال

 البشرة اتصال ھي التي المباشرة يذكر ولم ، والجماع والشرب األكل وھي الصيام محظورات سبحانه بين ما:  عشرة الثالثة

 أباحه ما تحريم على يدل إنما الكالم فحوى ألن ، وباشر قبل من صوم صحة على ذلك دل ، وغيرھا والجسة كالقبلة رةبالبش

 علماء واختلف ، فيه االختالف شاع ولذلك ، الدليل على موقوف ھو بل غيرھا على فيه داللة وال ، الثالثة األشياء وھو الليل

. الصوم يفسد ما إلى سببا يكون لئال ، يملكھا وال نفسه على يأمن ال لمن يكره:  ماؤناعل قال. المباشرة ذلك فمن ، فيه السلف

 ما خوف -  أعلم وهللاّ  - وھذا ، للصائم والمباشرة القبلة عن ينھي كان عنھما هللاّ  رضي عمر بن عبدهللا أن نافع عن مالك روى

 عليه هللاّ  صلى النبي كان:  قالت عائشة عن البخاري روىو. باشر إن وكذلك ، عليه جناح فال وسلم قبل فإن ، عنھما يحدث

 أنه مسعود ابن عن روي وقد. الزبير بن وعروة مسعود بن عبدهللا للصائم القبلة كره وممن. صائم وھو ويباشر يقبل وسلم

 يفسد ما منھا ليهع يتولد أنه يعلم لمن فيھا رخص أحدا أعلم وال:  عمر أبو قال. عليھم حجة والحديث ، مكانه يوما يقضي

 المنذر ابن واختاره ، والشافعي والحسن والثوري وأصحابه حنيفة أبو قال ، كفارة وال القضاء فعليه فأمنى قبل فإن ، صومه

 قبل من:  أحمد وقال. عندھم شيء عليه يكن لم فأمذى قبل ولو:  عمر أبو قال. حجة الكفارة عليه أوجب لمن ليس:  وقال

 قبل فيمن مالك عن القاسم ابن وروى. ناسيا أو عامدا فأولج جامع من على إال ، عليه كفارة وال القضاء هفعلي أمنى أو فأمذى

: محمد أبو القاضي قال. يمذي حتى عليه قضاء ال عنه وھب ابن وروى. القضاء عليه جملة ماء منه يخرج ولم فأنعظ باشر أو

 فأنزل واحدة قبلة قبل يكون أن يخلو فال ، القضاء مع الكفارة تلزمه فھل منيا كان وإن. عليه كفارة ال أنه على أصحابنا واتفق

. يكرر حتى عليه كفارة ال:  وسحنون أشھب فقال مرة لمس أو باشر أو واحدة قبلة قبل كان فإن ، فأنزل فعاود فالتذ قبل أو ،

 باشر أو قبل إذا عليه الكفارة بوجوب قال وممن .يكرر حتى عليه كفارة فال النظر في إال ، كله ذلك في يكفر:  القاسم ابن وقال

 في مالك قول وھو ، وإسحاق ثور وأبو المبارك وابن وعطاء البصري الحسن:  فأمنى الفرج دون جامع أو امرأته العب أو

 به يقع ذيال األمر إلى تؤول أن يبقى وإنما ، نفسھا في تفطر ليست والمباشرة والقبلة اللمس أن:  أشھب قول وحجة. المدونة

 إفساد قصد فقد ذلك كرر وإذا ، إليھا كالنظر عليه كفارة فال الصوم وإفساد اإلنزال يقصد لم واحدة مرة فعل فإذا ، الفطر

. يتابع أن إال عليه كفارة ال أن النظر عن اإلنزال في جميعھم واتفق:  اللخمي قال. النظر تكرر لو كما الكفارة فعليه صومه

 نزل من عادة إلى ينظر أن وجب ذلك كان فإذا ، الصوم حرمة وانتھاك الفطر قصد من على إال الكفارة تجب ال أنه واألصل

 رأيت ، ينزل ال ومرة  ، ينزل مرة:  مختلفة عادته كانت أو ، مرة مباشرة أو قبلة عن ينزل أن شأنه ذلك كان فإذا ، ذلك به

 لم العادة خالف منه كان أن فقدر السالمة عادته كانت وإن. له عرضمت أو صومه النتھاك قاصد ذلك فاعل ألن ، الكفارة عليه

. منه ظھر بما واكتفي طبعه ذلك يكون ممن إال يجري ال ذلك ألن ، الكفارة وجوب في مالك قول يحتمل وقد ، كفارة عليه يكن

 .ذلك على دليل النظر في وقولھم ، ذلك من يسلمون أنھم الناس من الغالب على األمر أشھب وحمل
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 بھا يقصد واحدة نظرة نظر فإن" المنتقى في الباجي حكى فقد ، كذلك ليس أصال وجعله النظر في االتفاق من حكاه ما:  قلت

 االستمتاع بھا قصد إذا ألنه ، عندي الصحيح وھو:  الباجي قال. والكفارة القضاء عليه:  الحسن أبو الشيخ قال فقد فأنزل اللذة

 الرأي وأصحاب ثور وأبو والشافعي والثوري زيد بن جابر وقال". أعلم وهللاّ  ، االستمتاع أنواع من ذلك وغير كالقبلة كانت

 نافع ابن المدنية في وروى:  الباجي قال. المنذر ابن قاله ، كفارة وال عليه قضاء فال:  أمنى حتى المرأة إلى النظر ردد فيمن

 .الكفارة دون القضاء عليه فأنزل فالتذ متجردة امرأة إلى نظر إن أنه مالك عن

:  العربي بن بكر أبو القاضي وقال. جنب وھو الفجر عليه طلع من صوم صحة على العلماء من والجمھور:  عشرة الرابعة

 ".صحيح صومه فإن جنبا أصبح من أن على األمر استقر ثم كالم الصحابة بين فيه وقع كان وقد ، إجماعا جائز وذلك"

 الموطأ أخرجه ، له صوم فال جنبا أصبح من:  ھريرة أبي قول وذلك ، مشھور فصحيح الكالم وقوع من ذكر ما أما:  قلت

 رجوعه في اختلف وقد. قاله وهللاّ  وسلم عليه هللاّ  صلى محمد ، قلته أنا ما وهللاّ :  روجع لما قال أنه النسائي كتاب وفي. وغيره

 أيضا ھريرة أبي وعن. صالح بن الحسن عن وروي ، المنذر ابن حكاه ، له صوم ال أنه العلم أھل عند قوليه وأشھر ، عنھا

 عطاء عن ذلك روي ، صائم فھو أصبح حتى يعلم لم وإن ، مفطر فھو يصبح حتى نام ثم بجنابته علم إذا:  قال ثالث قول

 .الفرض في ويقضى التطوع في يجزي ذلك أن والنخعي الحسن عن وروي. الزبير بن وعروة وطاوس

 سلمة وأم عنھا هللاّ  رضي عائشة لحديث ، الجمھور مذھب منھا والصحيح ، جنبا أصبح فيمن للعلماء أقوال أربعة ھذهف:  قلت

 كان:  قالت عنھا هللاّ  رضي عائشة وعن. يصوم ثم احتالم غير جماع من جنبا يصبح كان وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن

 البخاري أخرجھما ، ويصوم فيغتسل احتالم غير من جنب وھو رمضان في فجرال يدركه وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول

 الفجر طلوع إلى الجماع إباحة مد لما فإنه ، اآلية} َباِشُروُھنَّ  َفاآلنَ {:  تعالى قوله ضرورة من يفھم الذي وھو. ومسلم

 المرأة داخل الذكر كان ولو:  الشافعي قال دوق. الفجر بعد الغسل يتأتى وإنما ، جنب وھو عليه يطلع الفجر أن يعلم فبالضرورة

 وھو ، ذكرنا لما اصح واألول ، الجماع تمام من ألنه القضاء عليه:  المزني وقال. عليه قضاء ال أنه الفجر طلوع مع فنزعه

 .علمائنا قول

 عليھا الصوم وبوج على فجمھورھم ، تصبح حتى التطھر وتترك الفجر قبل تطھر الحائض في واختلفوا:  عشرة الخامسة

 الفجر قبل الحائض طھرت إذا:  عبدالملك وقال. القاسم وابن مالك قول وھو ، كالجنب سھوا أو عمدا تركته سواء ، وإجزائه

 ينقض ال االحتالم ألن كالجنب وليست ، طاھرة غير بعضه في ألنھا ، فطر يوم فيومھا الفجر طلع حتى غسلھا فأخرت

. االغتسال في فرطت ألنھا تقضي:  األوزاعي وقال. عبدالملك عن كتابه في الفرج أبو ذكره ھكذا. تنقضه والحيضة ، الصوم

 لم أصبحت حتى تغتسل ولم ففرطت الغسل فيه يمكنھا وقت في الفجر قبل طھرت إن أنھا عبدالملك عن الجالب ابن وذكر

 طلع كمن وھي ، مالك وقاله ، فطر يوم ھاويوم صومھا يجز لم الغسل فيه تدرك ال ضيقا الوقت كان وإن ، كالجنب يضرھا

 فأوجب شذ أنه عنه وروي. األوزاعي قول مثل ، وتقضي تصوم:  ھذه في مسلمة بن محمد وقال. حائض وھي الفجر عليھا

 .القضاء مع الكفارة -  تصبح حتى وتأخرت وتوانت ففرطت الفجر قبل طھرت من على
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 احتياطا، اليوم ذلك وقضت صامت ، بعده أو الفجر قبل ذلك أكان تدر فلم نرمضا في ليال المرأة طھرت وإذا - عشرة السادسة

 .عليھا كفارة وال

 بن شداد وحديث ثوبان حديث من" . والمحجوم الحاجم أفطر: " قال أنه وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن روي -عشرة السابعة

 حديث المديني بن علي وصحح ، أوس بن شداد حديث أحمد وصحح ، وإسحاق أحمد قال وبه ، خديج بن رافع وحديث أوس

 من مسلم صحيح وفي. التغرير أجل من ذلك له يكره أنه إال ، عليه قضاء ال:  والثوري والشافعي مالك وقال. خديج بن رافع

 رافعو شداد حديث:  عمر أبو وقال. الضعف أجل من إال ، ال قال ؟ للصائم الحجامة تكرھون أكنتم:  له قيل أنه أنس حديث

 بن شداد حديث في ألن" محرما صائما احتجم وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول أن" عباس ابن بحديث منسوخ عندنا وثوبان

 الحاجم أفطر: " فقال رمضان من خلت ليلة عشره لثمان يحتجم رجل على الفتح عام مر وسلم عليه هللاّ  صلى أنه وغيره أوس

 عام وسلم عليه هللاّ  صلى حجته كانت فإذا ، صائم محرم وھو الوداع حجة عام وسلم ليهع هللاّ  صلى ھو واحتجم" . والمحجوم

 صلى ، األول ربيع في توفي ألنه ، رمضان ذلك بعد يدرك لم وسلم عليه هللاّ  صلى ألنه ، محالة ال ناسخة فھي الوداع حجة

 .وسلم عليه هللاّ 

وا ُثمَّ {:  تعالى قوله -عشرة الثامنة  ما كان فإذا ، غاية" إلى"و. خالف غير من الوجوب يقتضي أمر} اللَّْيلِ  إِلَى َيامَ الصِّ  أَِتمُّ

 ھذه إلى الشجرة ھذه من منك اشتريت أو ، حاشيته إلى الفدان اشتريت:  كقولك ، حكمه في داخل قبلھا ما جنس من بعدھا

 في تدخل ال الدار فإن ، الدار إلى الفدان تاشتري:  قولك بخالف. المبيع في داخلة الشجرة فإن ، شجر والمبيع -  الشجرة

 .النھار يتبين حتى األكل جوز كما ، الليل يتبين حتى الصوم تمام تعالى فشرط. جنسه من ليست إذ المحدود

 ولم يأكل لم أنه إال الفطر ونوى النھار بعض في رفعھا فإن ، رفعھا دون النية استصحاب الصوم تمام ومن -  عشرة التاسعة

 إال الصوم من يخرجه وال:  قال ، صومه على أنه حبيب ابن كتاب وفي. القضاء وعليه مفطرا المدونة في جعلهف يشرب

 .بالنية وليس بالفعل اإلفطار

 يقضي وإنما ، يضره فال نھاره في نواه من فأما ، الفطر بيت من يكفر إنما:  سحنون وقال. والكفارة القضاء عليه:  وقيل

 .حسن ھذا:  قلت. استحسانا

 اإلمام سئل وقد:  العربي ابن قال. يأكل لم أو أكل ، شرعا الفطر سن الليل تبين إذا} اللَّْيلِ  إِلَى{:  تعالى قوله - عشرين الموفية

 ال مفطر الشمس بغروب أنه فأجاب ، بارد وال حار على يفطر ال أنه ثالثا بالطالق حلف رجل عن الشيرازي إسحاق أبو

 عنھا وسئل" . الصائم أفطر فقد ھھنا من النھار وأدبر ھھنا من الليل جاء إذا: " وسلم عليه هللاّ  صلى ولهبق واحتج ، عليه شيء

 ، أولى إسحاق أبو اإلمام به أجاب وما. بارد أو حار على يفطر أن بد ال:  فقال الشامل صاحب الصباغ بن نصر أبو اإلمام

 .والسنة الكتاب مقتضى ألنه

. العلماء أكثر قول في القضاء فعليه الشمس ظھرت ثم فأفطر غيره أو لغيم غابت قد الشمس أن ظن إنف - والعشرون الحادية

 ثم غيم يوم وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول عھد على أفطرنا:  قالت عنھما هللاّ  رضي بكر أبي بنت أسماء عن البخاري وفي

 وقد ، يسير الخطب:  ھذا في الموطأ في عمر قال.  ؟ قضاء من بد ال:  قال ، بالقضاء فأمروا:  لھشام قيل ، الشمس طلعت
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 كالناسي عليه قضاء ال:  البصري الحسن قال وبه ، عليه قضاء ال:  قال أنه عمر عن وروي. القضاء يريد الوقت في اجتھدنا

 .أعلم وهللاّ  ، القول ھذا يرد} اللَّْيلِ  إِلَى{:  تعالى هللاّ  وقول. الظاھر وأھل إسحاق قول وھو ،

 شك ومن. غروبھا عليه األغلب يكون أن إال مالك قال ، القضاء مع كفر غروبھا في شاك وھو أفطر فإن -  والعشرون الثانية

 أھل ومن. قوله ذلك في يختلف لم ، كالناسي القضاء فعليه شكه مع أكل فإن ، األكل عن الكف لزمه الفجر طلوع في عنده

 ظن وقد:  الطبري الكيا وقال. المنذر ابن قال وبه ، الفجر طلوع له يتبين حتى شيئا عليه يرى ال من وغيرھا بالمدينة العلم

 فال األكل جواز وقت في الشرع بإذن أكل فقد يطلع لم الفجر أن ظن على أكل فإذا الفجر أول إلى الفطر له أبيح إذا أنه قوم

 رمضان من ليلة أول في الھالل عليه غم إذا القضاء وجوب في خالف وال. زيد بن وجابر مجاھد قال كذلك ، عليه قضاء

 .خالفه بان ثم شعبان من أنه ظنا أكل إذا الحرب دار في األسير وكذلك. مثله فيه نحن والذي ، رمضان من أنه بان ثم فأكل

 وھذا. عائشة وقالته ، صيامال غاية الليل إذ ، الوصال عن النھي يقتضي ما فيه} اللَّْيلِ  إِلَى{:  تعالى قوله - والعشرون الثالثة

 ابن كان. وغيرھم الدينوري الحسن وأبو الجوزاء وأبو التيمي وإبراھيم الزبير بن عبدهللا واصل فمن ، فيه اختلف موضع

 الجوزاء أبو وكان. أمعاؤه تيبس وكانت:  قال ، أمعاءه يفتق حتى والصبر السمن شرب أفطر فإذا ، سبعا يواصل الزبير

 هللاّ  صلى قال ، المنع يقتضي والسنة القرآن وظاھر. لحطمھا الشديد الرجل ذراع على قبض ولو ليال وسبع مأيا سبعة يواصل

. أوفى أبي بن عبدهللا حديث من مسلم خرجه" . الصائم أفطر فقد ھھنا من الليل وجاء ھھنا من الشمس غابت إذا: "  وسلم عليه

" لزدتكم الھالل تأخر لو: " فقال الھالل رأوا ثم يوما ثم يوما بھم واصل الالوص عن ينتھوا أن أبوا فلما ، الوصال عن ونھى

 يدع وصاال لواصلنا الشھر لنا مد لو: " أنس حديث وفي. ھريرة أبي عن مسلم أخرجه. ينتھوا أن أبوا حين لھم كالمنكل

 لھم المنع في تأكيدا" والوصال إياكم والوصال إياكم: "  وسلم عليه هللاّ  صلى وقال. أيضا مسلم خرجه" . تعمقھم المتعمقون

 وقد. العلماء جمھور - األبدان وإنھاك القوى ضعف من فيه ولما ذكرنا لما -  الوصال كراھية وعلى. البخاري وأخرجه منه،

 موصيا صيامنا بين ما فصل إن: " وسلم عليه هللاّ  صلى قال ، الكتاب بأھل والتشبه الظاھر مخالفة من فيه لما بعضھم حرمه

 عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول سمع أنه الخدري سعيد أبي عن البخاري وفي. داود وأبو مسلم خرجه" . السحر أكلة الكتاب أھل

 لست: " قال ؟ هللاّ  رسول يا تواصل فإنك:  قالوا" السحر حتى فليواصل يواصل أن أراد فأيكم تواصلوا ال: " يقول وسلم

 ، أراده لمن الوصال في الغاية وھو ، السحر إلى الفطر لتأخير إباحة وھذا:  قالوا" . نييسقي وساق مطعم لي أبيت إني كھيئتكم

 كان إنما:  قال بأن الوصال أجاز من واحتج. مالك صاحب وھب وابن وإسحاق أحمد قال وبه ، بيوم يوم اتصال من ومنع

 وأعلى الوصال يتكلفوا أن وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول فخشي ، باإلسالم عھد حديثي كانوا ألنھم الوصال عن النھي

 في يلتزم ھو وكان. الوقت ذلك في حاجتھم ومع ، العدو على والقوة الجھاد من منه أنفع كان عما يضعفوا أو فيفتروا المقامات

 في حالته أن وأعلمھم ، وبينھم بينه فارقا لھم أبدى وصالھم عن سألوه فلما ، الطاعات مقامات وأعلى الوصال نفسه خاصة

 صدورھم في واستحكم قلوبھم في اإليمان كمل فلما" . ويسقيني ربي يطعمني أبيت إني مثلكم لست: " فقال حاالتھم غير ذلك

 .أعلم وهللاّ  المقامات أعلى أنفسھم وألزموا هللاّ  أولياء واصل ، عدوھم على وظھروا المسلمون وكثر ، ورسخ

 على والدليل ، والمقامات المنازل وأعلى الدرجات أرفع وذلك ، أولى األعداء روقھ اإلسالم ظھور مع الوصال ترك:  قلت

 هللاّ  صلى والنبي ، عليه أثيب ما بنية الصوم فيه إنسان شرع لو حتى ، شرعي صوم بزمان ليس الليل وأن. ذكرناه ما ذلك
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 ھذه وظاھر. ويسقى يطعم أنه فأخبر ، تواصل إنك:  فقالوا ذلك ظنوا الصحابة وإنما ، واصل أنه نفسه عن أخبر ما وسلم عليه

 المعاني من قلبه على يرد ما على محمول ذلك إن:  وقيل. وشرابھا الجنة بطعام يؤتى وسلم عليه هللاّ  صلى أنه:  الحقيقة

 واصل الوصال عن ينتھوا أن أبوا لما ثم. يزيلھا دليل يرد حتى الحقيقة فاألصل والمجاز الحقيقة اللفظ احتمل وإذا ، واللطائف

 حتى التنكيل حقيقة وھذه. يواصلوا فال صبرھم ويقل يضعفوا حتى عادتھم على وھم ، نفسه عن أخبر كما عادته على وھو بھم

 مفطرا لكان المعنى" وأسقى أطعم: "  بقوله المراد أن على تنزلنا لو وأيضا. أنفسھم على التشديد من أرادوه وما تعمقھم يدعوا

 يدع لم من: "  وسلم عليه هللاّ  صلى قال ، بينھما فرق وال ، حكما مفطر بزور شھد أو صومه في اغتاب من أن كما ، حكما

 وال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي واصل ما الحد ھذا وعلى" . وشرابه طعامه يدع أن في حاجة  فليس به والعمل الزور قول

ّ . أولى تركه فكان ، به أمر  .التوفيق وبا

 عن داود أبو رواه لما ، الماء من حسوات أو تمرات أو رطبات على يفطر أن أفطر إذا للصائم ويستحب:  العشرونو الرابعة

 لم فإن ، تمرات فعلى رطبات تكن لم فإن ، يصلي أن قبل رطبات على يفطر وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول كان:  قال أنس

 كان:  قال عباس ابن عن الدارقطني وروى. صحيح إسناد:  فيه وقال الدارقطني وأخرجه. ماء من حسوات حسا تمرات تكن

 عمر ابن وعن" . العليم السميع أنت إنك منا فتقبل أفطرنا رزقك وعلى صمنا لك: " قال أفطر إذا وسلم عليه هللاّ  صلى النبي

 أبو خرجه" . هللاّ  شاء إن األجر ثبتو العروق وابتلت الظمأ ذھب: " أفطر إذا يقول وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول كان قال

 رسول أفطر:  قال الزبير بن عبدهللا عن ماجة ابن وروى. حسن إسناده واقد بن الحسين به تفرد:  الدارقطني وقال. أيضا داود

" . ئكةالمال عليكم وصلت األبرار طعامكم وأكل الصائمون عندكم أفطر: "  فقال معاذ بن سعد عند وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ 

 من أجرھم مثل له كان صائما فطر من: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال:  قال الجھني خالد بن زيد عن أيضا وروي

:  وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال:  قال العاص بن عمرو بن عبدهللا عن أيضا وروي" . شيئا أجورھم من ينقص أن غير

 برحمتك أسألك إني اللھم:  أفطر إذا يقول عمرو بن عبدهللا سمعت:  مليكة أبي ابن قال" . ترد ما لدعوة فطره عند للصائم إن"

 فرح أفطر إذا يفرحھما فرحتان للصائم: " وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن مسلم صحيح وفي. لي تغفر أن شيء كل وسعت التي

 " .بصومه فرح ربه لقي وإذا بفطره

 عن ماجة وابن والنسائي داود وأبو والترمذي مسلم رواه لما ، أيام ستة شوال من يصوم أن هل ويستحب:  والعشرون الخامسة

 كصيام له كان شوال من ستا أتبعه ثم رمضان صام من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األنصاري أيوب أبي

 جاء وقد ، شيئا البخاري له يخرج لم ممن وھو ، المدني األنصاري سعيد بن سعد حديث من صحيح حسن حديث ھذا" الدھر

 عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول سمع أنه وسلم عليه هللاّ  صلى النبي مولى ثوبان عن الرحبي أسماء أبي حديث من مفسرا جيد بإسناد

. النسائي اهرو" . السنة تمام الفطر بعد أيام وستة أشھر بعشرة رمضان فشھر أمثالھا بعشر الحسنة هللاّ  جعل: "  يقول وسلم

 خافه ما وقع وقد ، منه ليس ما برمضان الجھالة أھل يلحق أن خوفا موطئه في مالك فكرھھا ، األيام ھذه صيام في واختلف

 يصومھا كان أنه مالك عن مطرف وروى. رمضان في عادتھم على لسحورھا يقومون خراسان بالد بعض في كان أنه حتى

 .يوسف أبو وكرھه ، يالشافع صيامھا واستحب. نفسه خاصة في
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. االعتكاف يفسد الجماع أن تعالى جل بين} اْلَمَساِجدِ  فِي َعاِكفُونَ  َوأَْنُتمْ  ُتَباِشُروُھنَّ  َوال{:  تعالى قوله:  والعشرون السادسة

 فعل إذا يهعل فيما واختلفوا ، العتكافه مفسد أنه فرجھا في لذلك عامدا معتكف وھو امرأته جامع من أن على العلم أھل وأجمع

 فھي التلذذ بھا قصد فإن جماع غير من المباشرة فأما. رمضان في أھله المواقع على ما عليه:  البصري الحسن فقال ، ذلك

 ال وكانت ، معتكف وھو وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول رأس ترجل كانت عائشة ألن ، يكره لم يقصد لم وإن ، مكروھة

 عطاء قول ھذا ، محظورة غير شھوة بغير المباشرة أن على بذلك فدل ، بيدھا وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول بدن تمس محالة

 مالك فقال ، فعل إن عليه فيما واختلفوا. يقبل وال يباشر ال المعتكف أن على وأجمعوا:  عمر أبو قال. المنذر وابن والشافعي

 االعتكاف يفسد ال:  االعتكاف مسائل من آخر موضع في وقال. المزني قال ، اعتكافه فسد ذلك من شيئا فعل إن:  والشافعي

 .والصوم الحج في أصله على قياسا المزني واختاره ، الحد يوجب ما إال الوطء من

 على عكف يقال ، المالزمة:  اللغة في واالعتكاف. الحال موضع في جملة} َعاِكفُونَ  َوأَْنُتمْ {:  تعالى قوله:  والعشرون السابعة

 :  الراجز قال. عليه مقبال الزمه إذا الشيء

 الفنزجا يلعبون النبيط عكف

 :  الشاعر وقال

 صريع بينھن البواكي عكوف...  عكفا حولي الليل بنات وظل

 مخصوصة طاعة مالزمة:  الشرع عرف في وھو. االسم ھذا لزمه اعتكافه مدة هللاّ  بطاعة للعمل مالزما المعتكف كان ولما

 من قربة وھو ، بواجب ليس أنه على العلماء وأجمع. مخصوص موضع في مخصوص شرط على مخصوص وقت في

 الدخول ويكره ، نفسه ألزمه إن ويلزمه ، وأزواجه وأصحابه وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول بھا عمل النوافل من ونافلة القرب

 .بحقوقه الوفاء عن العجز عليه يخاف لمن فيه

 في واختلفوا} اْلَمَساِجدِ  فِي{:  تعالى هللاّ  لقول ، المسجد في إال يكون ال االعتكاف أن على علماءال أجمع:  والعشرون الثامنة

 النبي ومسجد الحرام كالمسجد نبي بناه ما وھو ، المساجد من نوع على خرجت اآلية أن إلى قوم فذھب ، بالمساجد المراد

 في عندھم االعتكاف يجوز فال ، المسيب بن وسعيد اليمان بن حذيفة عن ھذا روي ، إيلياء ومسجد وسلم عليه هللاّ  صلى

 المساجد، من الجنس ذلك إلى عندھم اآلية في اإلشارة ألن ، الجمعة فيه تجمع مسجد في إال اعتكاف ال:  آخرون وقال. غيرھا

 وھو ، علي بن دمحم جعفر وأبي والزھري وحماد والحكم عروة قول وھو ، مسعود وابن طالب أبي بن علي عن ھذا روي

 ، وغيرھم قالبة وأبي جبير بن سعيد عن القول ھذا يروى ، جائز مسجد كل في االعتكاف:  آخرون وقال. مالك قولي أحد

 قولي أحد وھو ، ومؤذن إمام له مسجد كل في عمومھا على اآلية حمل وحجتھم. وأصحابھما حنيفة وأبي الشافعي قول وھو

 سمعت:  قال حذيفة عن الضحاك عن الدارقطني وروى. المنذر وابن والطبري علي بن دوداو علية ابن يقول وبه ، مالك

 يسمع لم والضحاك:  الدارقطني قال" . يصلح فيه فاالعتكاف وإمام مؤذن له مسجد كل: " يقول وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول

 .حذيفة من
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. ويوم ليلة اعتكاف لزمه ليلة اعتكاف عليّ  :  قال فإن ، وليلة يوم حنيفة وأبي مالك عند االعتكاف وأقل:  والعشرون التاسعة

:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. عليه شيء فال ليلة اعتكاف نذر من:  سحنون وقال. وليلة يوم لزمه يوم اعتكاف نذر إن وكذلك

 ليلة نذر إن ، نذر ما عليه:  لشافعيا قال. سحنون قال كما ، عليه شيء فال ليلة نذر وإن ، ليلة بغير يوم فعليه يوما نذر إن

. ساعة االعتكاف يصح:  حنيفة أبي أصحاب بعض وقال. ألكثره حد وال لحظة أقله:  الشافعي قال. فيوما يوما نذر وإن ، فليلة

 ، علية وابن علي بن داود قول وھو ، قوليه أحد في حنبل بن أحمد عن وروي ، صوم شرطه من فليس القول ھذا وعلى

 يكون أن ومحال ، رمضان في كان وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول اعتكاف بأن واحتجوا. العربي وابن المنذر ابن هواختار

. وأصحابه مالك عند صومه فسد والفرض التطوع بصومه رمضان في المعتكف نوى ولو. ولغيره لرمضان رمضان صوم

 ليس الليل وأن ، اعتكافه في داخل ليله وأن ، نھاره في يلزمه ما ءالنسا مباشرة اجتناب من فيه يلزمه المعتكف ليل أن ومعلوم

 ال:  اآلخر القول في وأحمد حنيفة وأبو مالك وقال. فحسن صام وإن ، الصوم إلى بمفتقر ليس نھاره فكذلك ، صوم بموضع

 مولى ونافع محمد نب القاسم عن الموطأ وفي. عنھم هللاّ  رضي وعائشة عباس وابن عمر ابن عن وروي. بصوم إال يصح

 فإنما:  وقاال} اْلَمَساِجدِ  فِي{:  قوله إلى} َواْشَرُبوا َوُكلُوا{:  كتابه في تعالى هللاّ  لقول ، بصيام إال اعتكاف ال:  عمر بن عبدهللا

 بن عمرو عن بديل بن عبدهللا رواه بما واحتجوا. عندنا األمر ذلك وعلى:  مالك قال يحيى قال. الصيام مع االعتكاف هللاّ  ذكر

:  فقال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي فسأل الكعبة عند يوما أو ليلة الجاھلية في يعتكف أن عليه جعل عمر أن عمر ابن عن دينار

 صلى النبي أن عائشة وعن. ضعيف وھو عمرو عن بديل ابن به تفرد:  الدارقطني وقال. داود أبو أخرجه" . وصم اعتكف"

 الزھري عن حسين بن سفيان عن عبدالعزيز بن سويد به تفرد:  الدارقطني قال" . بصيام إال اعتكاف ال: " قال وسلم عليه هللاّ 

 ولرمضان له الصوم يكون أن يصح بل ، لالعتكاف يكون أن عندنا الصوم شرط من ليس:  وقالوا. عائشة عن عروة عن

 عليه يكن ولم ، تلزمه فإنھا صالة نذر كمن وھذا ، لشرعا أصل في مقتضاه إلى ينصرف فإنما الناذر نذره فإذا ، ولغيره ولنذر

 .لغيرھا بطھارة يؤديھا أن يجزئه بل خاصة لھا يتطھر أن

 هللاّ  رسول كان: " قالت عائشة عن األئمة روى لما ، منه له بد ال لما إال معتكفه من يخرج أن للمعتكف وليس:  ثالثين الموفية

 وال. والبول الغائط تريد" اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال وكان ، فأرجله رأسه إلى يدني اعتكف إذا وسلم عليه هللاّ  صلى

 الضرورة زوال بعد فوره في ورجع منه له بد ال وما لضرورة المعتكف خرج فإذا ، األئمة بين وال األمة بين ھذا في خالف

 ، ذلك سوى لما خروجه في واختلفوا. الحيضو البين المرض الضرورة ومن. عليه شيء وال اعتكافه من مضى ما على بنى

 ويشھد المريض يعود:  والنخعي والحسن جبير بن سعيد وقال. حنيفة وأبي الشافعي مذھب وكذلك ، ذكرنا ما مالك فمذھب

 ال:  الواجب االعتكاف في فقال ، والتطوع الواجب االعتكاف بين إسحاق وفرق. عنه بثابت وليس علي عن وروي ، الجنائز

 وقال. والجمعة المرضى وعيادة الجنائز حضور يبتدئ حين يشترط:  التطوع في وقال ، الجنائز يشھد وال المريض ديعو

 ، أحمد عن فيه واختلف. حوائجه من ذلك وغير الجنائز وشھود مريض لعيادة معتكفه من الخروج اشتراط يصح:  الشافعي

 ابن قال. شرط االعتكاف في يكون ال:  مالك قال كما األوزاعي لوقا. بأس به يكون أال أرجو:  مرة وقال مرة منه فمنع

 .له يخرج وسلم عليه هللاّ  صلى النبي كان الذي وھو ، منه له بد ال لما إال اعتكافه من المعتكف يخرج ال:  المنذر
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 وال فرض إلى خرج نهأل ، سلم إذا ويرجع للجمعة يخرج:  طائفة فقالت ، للجمعة خروجه في واختلفوا:  والثالثون الحادية

 أن مالك مذھب ومشھور. المنذر وابن العربي ابن واختاره ، حنيفة أبو قال وبه ، مالك عن الجھم ابن ورواه. اعتكافه ينتقض

 الجمعة إلى الخروج لزمه غيره في اعتكف ا وإذ. الجامع المسجد في إال يعتكف لم ذلك نذر أو أيام عشرة يعتكف أن أراد من

 .اعتكافه ويصح مكانه ويرجع فيشھدھا الجمعة إلى يخرج:  عبدالملك وقال. هاعتكاف وبطل

 ، سنة وأنه بواجب ليس االعتكاف أن على العلماء وأجمع. فعم} اْلَمَساِجدِ  فِي َعاِكفُونَ  َوأَْنُتمْ {:  تعالى لقوله صحيح وھو:  قلت

 فكيف ، اآلكد قدم اآلخر من آكد أحدھما واجبان اجتمع ومتى ، األعيان على فرض الجمعة أن على األئمة من الجمھور وأجمع

 .اإلنسان حاجة معنى في إليھا الخروج فكان ، إليھا الخروج بترك يقل ولم ، وواجب مندوب اجتمع إذا

 ، والصالة الطھارة ضد الحدث أن كما ، العبادة ضد الكبيرة ألن ، اعتكافه فسد كبيرة أتى إذا المعتكف:  والثالثون الثانية

 .مالك عن منداد خويز ابن قاله. العبادة في االعتكاف منازل أعلى عليه تعالى هللاّ  حرم ما وترك

 دخل ثم الفجر صلى يعتكف أن أراد إذا وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول كان: " قالت عائشة عن مسلم روى:  والثالثون الثالثة

 عن وروي ، الحديث ھذا بظاھر األوزاعي فقال ، اعتكافه في عتكفالم دخول وقت في العلماء واختلف. الحديث..." معتكفه

 عشرة نذر من ھذا يفعل إنما:  ثور أبو وقال. التابعين من وطائفة المنذر ابن قال وبه ، قوليه أحد في سعد بن والليث الثوري

 ، شھر اعتكاف نفسه على أوجب اإذ:  وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك وقال. الشمس غروب فقبل عليھا زاد فإن ، أيام

 أبو قال وبه. أكثر أو يوما يعتكف أن أراد من كل وكذلك:  مالك قال. اليوم ذلك ليلة من الشمس غروب قبل المسجد دخل

 وقال. كاليوم يتبعض فلم لالعتكاف زمن وأنه ، فيھا داخلة االعتكاف أيام ليلة أول ألن ، عبدالملك الماجشون وابن حنيفة

 أحد في الليث وقال. الشھر في قوله خالف ، الشمس غروب بعد وخرج الفجر طلوع قبل دخل يوم عليّ   قال إذا:  الشافعي

 القاضي قال وبه ، يوسف أبي عن ذلك مثل وروي. سواء عندھم واليوم والشھر ، الفجر طلوع قبل يدخل:  وزفر قوليه

 بزمن الليل وليس بصوم إال يكون ال االعتكاف أن بدليل ، التبع بيلس على االعتكاف في تدخل إنما الليلة وأن ، عبدالوھاب

 .الليل دون النھار ھو باالعتكاف المقصود أن فثبت. للصوم

 .صحته في خالف ال ثابت حديث وھو ، التنازع عند الحجة وھو األقوال ھذه يرد عائشة وحديث:  قلت

 وبه ، المصلى إلى منه يغدو حتى المسجد في الفطر ليلة يبيت أن واخراأل العشر اعتكف لمن مالك استحب:  والثالثون الرابعة

 بزوال يزول العشر ألن ، القاسم ابن عن سحنون ورواه ، الشمس غابت إذا يخرج:  واألوزاعي الشافعي وقال. أحمد قال

 خرج فإن ، وبالوج على ذلك إن:  سحنون وقال. رمضان شھر من يوم آخر من الشمس بغروب ينقضي والشھر ، الشھر

 شرط من الفطر ليلة المقام كان ولو ، الشھر انقضاء من ذكرنا ما يرده وھذا:  الماجشون ابن وقال. اعتكافه بطل الفطر ليلة

 للمعتكف الفطر ليلة مقام أن على دليل ذلك جواز على اإلجماع وفي ، الفطر بليلة يتصل ال اعتكاف صح لما االعتكاف صحة

 عليھا اقتصر لممن فيھا ، باآليات الالئقة واالعتكاف الصيام أحكام من كافية جمل فھذه. عتكافاال صحة في شرطا ليس

 .للھداية الموفق وهللاّ  كفاية،
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 األوامر ھذه إلى إشارة" فتلك" ، تخالفوھا فال هللاّ  حدود األحكام ھذه أي} هللاَِّ  ُحُدودُ  ِتْلكَ {:  تعالى قوله:  والثالثون الخامسة

 وسمي. البدن إلى السالح وصول من يمنع ألنه ، حديدا الحديد سمي ومنه ، المنع:  والحد. الحواجز:  والحدود. والنواھي

 ألنھا هللاّ  حدود وسميت. فيھا الدخول من الخارج ويمنع ، منھا الخروج من الدار في من يمنع ألنه ، حدادا والسجان البواب

 من أصحابھا تمنع ألنھا ، المعاصي في الحدود سميت ومنھا ، منھا ھو ما نھام يخرج وأن ، منھا ليس ما فيھا يدخل أن تمنع

 .الزينة من تمتنع ألنھا ، العدة في الحاد سميت ومنه. أمثالھا إلى العود

ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ {:  تعالى قوله:  والثالثون السادسة . مجاوزتھا لتتقوا كاماألح جميع يبين الحدود ھذه بين كما أي} لِلنَّاسِ  آَياِتهِ  هللاَّ

 ، للھدى هللاّ  يسره فيمن خصوص ومعناه عموم ذلك فظاھر ، حقھم في ترج} لََعلَُّھمْ { و. الحق إلى الھادية العالمات:  واآليات

 .يشاء من يضل هللاّ  أن تتضمن التي اآليات بداللة

امِ  إِلَى بَِھا ْدلُواَوتُ  بِاْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  َتأُْكلُوا َوال{ 188:  اآلية ً  لَِتأُْكلُوا اْلُحكَّ  }َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ  بِاألِْثمِ  النَّاسِ  أَْمَوالِ  ِمنْ  َفِريقا

 :  مسائل ثماني فيه

 القيس امرئ على ماال ادعى ، الحضرمي أشوع بن عبدان في نزل إنه:  قيل} َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا َوال{:  تعالى قوله:  األولى

 اليمين عن فكف ، اآلية ھذه فنزلت يحلف أن وأراد القيس امرؤ فأنكر  ، وسلم عليه هللاّ  صلى النبي إلى واختصما الكندي

 .يخاصمه ولم أرضه في عبدان وحكم

. حق بغير بعض مال بعضكم يأكل ال:  والمعنى ، وسلم عليه هللاّ  صلى محمد أمة جميع يتضمن اآلية بھذه الخطاب:  الثانية

 به طابت وإن الشريعة حرمته أو ، مالكه نفس به تطيب ال وما ، الحقوق وجحد والغصوب والخداع القمار:  ھذا في فيدخل

 البائع معرفة مع البيع في الغبن فيه يدخل وال. ذلك وغير والخنازير الخمور وأثمان الكاھن وحلوان البغي كمھر ، مالكه نفس

 كل كان لما المنھي ضمير إلى األموال وأضيفت". النساء" سورة في بيانه يأتي ما على ، ھبة كأنه الغبن ألن باع ما بحقيقة

 َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا َوال{ باآلية المراد:  قوم وقال]. 85:  البقرة[} أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُونَ {:  قال كما ، عنه ومنھيا منھيا منھما واحد

 .المالكين ضمير إلى المال إضافة ھذا على فيجيء ، والبطالة والشرب والقيان المالھي في أي] 29 : النساء[} ِباْلَباِطلِ 

 تعلم وأنت لك القاضي يقضي أن بالباطل األكل ومن ، بالباطل أكله فقد الشرع إذن وجه على ال غيره مال أخذ من:  الثالثة

 أبي عند كان وإن ، األموال في إجماع وھذا. بالظاھر يقضي نماإ ألنه ، القاضي بقضاء حالال يصير ال فالحرام ، مبطل أنك

 األئمة وروى. أولى الفروج في األموال في الباطن حكم يغير ال القاضي قضاء كان وإذا ، باطنا الفروج في ينفذ قضاؤه حنيفة

 بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلي تختصمون إنكم: " وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول قال قالت سلمة أم عن

 فليحملھا - رواية في - نار من قطعة له أقطع فإنما يأخذه فال شيئا أخيه حق من له قطعت فمن أسمع مما نحو على له فأقضي

 حكم يغير ال الظاھر على الحاكم حكم أن في نص وھو. الفقھاء وأئمة العلماء جمھور الحديث بھذا القول وعلى" . يذرھا أو

 شاھدا شھد لو أنه وزعم ، الفروج في حنيفة أبي عن حكي ما إال ، والفروج والدماء األموال في ذلك كان وسواء ، الباطن

 باطل القضية أن يعلم ممن - لمتزوجھا يحل فرجھا فإن عنده لعدالتھما بشھادتھما الحاكم وحكم زوجته بطالق رجل على زور

 ألن ، سواء وغيره الشاھد كان الظاھر في لألزواج حلت لما ألنه ، عنده جاز الشاھدين أحد تزوجھا لو وكذلك. العدة بعد -
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. لألزواج حلت ما ذلك ولوال ، جميعا والباطن الظاھر في والتحريم التحليل ذلك في وأحدث ، عصمتھا قطع القاضي قضاء

 فيه كذبھا الحاكم علم لو الذي ، الكاذب باللعان زوجھا فراق إلى وصلت إنما الزوجة أن معلوم:  وقال اللعان بحكم واحتج

 .الحديث..." يأخذه فال شيئا أخيه حق من له قضيت فمن: " السالم عليه قوله عموم في ھذا يدخل فلم ، بينھما فرق وما لحدھا

 الوَ {:  تعالى بقوله عليه فيستدل ، يجوز ال بأنه ألنفسھم يدعونه حكم كل في ومخالف مؤالف كل متمسك اآلية وھذه:  الرابعة

 ھذا في يدخل وحينئذ ، بالدليل تبينه حتى باطل أنه نسلم ال:  له يقال أن فجوابه]. 29:  النساء[} ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا

 .الباطل تعيين فيھا وليس ، يجوز ال المعامالت في الباطل أن على دليل فھي ، العموم

. بواطل الباطل وجمع ، وبطالنا بطوال يبطل بطل:  يقال ، الزائل الذاھب:  اللغة في الباطل} لِ ِباْلَباطِ {:  تعالى قوله:  الخامسة

] 42:  فصلت[} اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال{:  تعالى وقوله. بالباطل جاء إذا فالن وأبطل. اللّھو اتبع أي وتبطل. البطولة جمع واألباطيل

ُ  َوَيْمحُ {:  وقوله. ينقص وال القرآن في يزيد ال ، إبليس ھو:  قتادة قال :  والبطلة الشرك يعني] 24:  الشورى[} اْلَباِطلَ  هللاَّ

 .السحرة

امِ  إِلَى ِبَھا َوُتْدلُوا{:  تعالى قوله:  السادسة : وقيل. والحسن عباس ابن عن ، بينة فيه تقوم ال وما الوديعة يعني:  قيل. اآلية} اْلُحكَّ

:  الزجاج وقال. حجة الظاھر له وتقوم بعضه ليقتطع به طولب إذا الحكام إلى يرفعه ، وصياءاأل أيدي في الذي اليتيم مال ھو

 ، به النجاح يرجو الذي باألمر أو بحجته الرجل أدلى:  يقال. الحق أنه علمتم ما وتتركون األحكام ظاھر يوجبه ما تعملون

. ودلي ودالء أدل:  والدالء الدلو وجمع. أخرجھا:  ودالھا. أرسلھا:  دلوه أدلى:  يقال ، البئر في الدلو يرسل بالذي تشبيھا

 اْلَحقَّ  َتْلِبُسوا َوال{:  كقوله وھو ، الباطلة بالحجج الحكام إلى اإلدالء وبين بالباطل المال أكل بين تجمعوا ال:  اآلية في والمعنى

 تصانعوا ال المعنى :  وقيل. اللبن وتشرب السمك تأكل ال:  قولك قبيل من وھو]. 42:  البقرة[} اْلَحقَّ  َوَتْكُتُموا ِباْلَباِطلِ 

 الحكام ألن ، يترجح القول وھذا:  عطية ابن قال. مجرد إلزاق فالباء ، منھا أكثر على لكم ليقضوا وترشوھم الحكام بأموالكم

 يمد كأنه ، الرشاء من لرشوةوا ، الدلو إرسال من تدلوا:  متناسبان اللفظين فإن وأيضا. األقل وھو عصم من إال الرشاء مظنة

 .الحاجة ليقضي بھا

 بتكرار" تدلوا وال" أبي مصحف وفي. ذكرنا كما تأكلوا على عطفا جزم موضع في تدلوا} ِبَھا َوُتْدلُوا{:  قوله ھذا ويقوي:  قلت

 والذي ، لظرفا على نصب موضع في" تدلوا: " وقيل. الجماعة قراءة في" تدلوا" جزم تؤيد القراءة وھذه ، النھي حرف

 ولم الحجة إلى األول القول وعلى ، األموال إلى ترجع" بھا" قوله في والھاء. مضمرة" أن" سيبويه عند ھذا مثل في ينصب

 والجمع ، مثله بالضم والرشوة ، معروفة والرشوة. "الصحاح في. أعلم وهللاّ  ، األموال لذكر الثاني القول فقوي ، ذكر لھا يجر

 ".عليه الرشوة طلب:  حكمه في واسترشى. الرشوة أخذ:  وارتشى. يرشوه رشاه وقد ، وِرشى ُرشى

ّ  إال قوة وال حول وال ، مظنته ال الرشا عين اليوم فالحكام:  قلت  .با

ً { . كي بالم نصب}  لَِتأُْكلُوا{ :  تعالى قوله:  السابعة :  ريقوالف. والبعض بالقطعة الفريق عن فعبر ، وجزءا قطعة أي}  َفِريقا

 معناه}  ِباإلْثمِ { . الناس من فريق أموال لتأكلوا:  التقدير ، وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل. معظمھا عن تشذ الغنم من القطعة
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 الجرأة في مبالغة وھذه ، وإثمه ذلك بطالن أي}  َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ { . بفاعله يتعلق اإلثم كان لما إثما ذلك وسمي ، والتعدي بالظلم

 .والمعصية

 لبشر خالفا. أخذه عليه محرم وأنه ، بذلك يفسق أنه كثر أو قل مال اسم عليه وقع ما أخذ من أن على السنة أھل اتفق:  الثامنة

 البن وخالفا. ذلك بدون يفسق وال درھم مائتي بأخذ إال يفسق ال المكلف إن:  قالوا حيث المعتزلة من تابعه ومن المعتمر بن

. دراھم خمسة بأخذ يفسق:  قال حيث الھذيل البن وخالفا. بدونھا يفسق وال دراھم عشرة بأخذ يفسق إنه:  لقا حيث الجبائي

 والسنة بالقرآن مردود كله وھذا. ذلك دون بما يفسق وال ، فوق فما درھم بأخذ يفسق:  قال حيث البصرة قدرية لبعض وخالفا

 .صحته على متفق ، الحديث" حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن" : وسلم عليه هللاّ  صلى قال ، األمة علماء وباتفاق

 َمنِ  اْلبِرَّ  َولَِكنَّ  ُظُھوِرَھا ِمنْ  اْلُبُيوتَ  َتأُْتوا بِأَنْ  اْلبِرُّ  َولَْيسَ  َواْلَحجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواقِيتُ  ِھيَ  قُلْ  األَِھلَّةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { 189:  اآلية
قُوا أَْبَوابَِھا ِمنْ  ُبُيوتَ الْ  َوْأُتوا اتََّقى َ  َواتَّ  }ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

 :  مسألة عشرة أثنا فيه

 فقال ، وسلم عليه هللاّ  صلى النبي على به واعترضوا اليھود عنه سأل مما ھذا} األَِھلَّةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله:  األولى

 ، ويستدير يستوي حتى يزيد ثم دقيقا يبدو الھالل بال فما األھلة عن مسألتنا ويكثرون ناتغشا اليھود إن ، هللاّ  رسول يا:  معاذ

 .اآلية ھذه هللاّ  فأنزل ؟ كان كما يعود حتى ينتقص ثم

 لحال ومخالفته وكماله محاقه سبب وما الھالل عن وسلم عليه هللاّ  صلى النبي المسلمين من قوم سؤال نزولھا سبب إن:  وقيل

 .وغيرھم والربيع وقتادة عباس ابن الق ، الشمس

 ، شھر في واحدا ھالال كونه حيث من الحقيقة في واحد وھو وجمع ، الھالل جمع األھلة} األَِھلَّةِ  َعنِ {:  تعالى قوله:  الثانية

 ، فيه لحلوله الشھر عن بالھالل يعبر وقد ، شھورھا باألھلة ويريد. األھلة من أحواله جمع فإنما ، آخر في ھالال كونه غير

 :  قال كما

 الظفر قالمة مثل والشھر...  ثقة على نجد من أخوان

 ، الشھر آخر من لليلتين الھالل لفظ ويطلق. عليه ويدلون الرؤية موضع إلى باإلشارة تشھر األيدي ألن شھرا سمي:  وقيل

 ھو بل:  وقيل. الرقيق كالخيط له تديرويس يحجر حتى ھالل ھو:  األصمعي وقال. أوله من لثالث:  وقيل. أوله من وليلتين

 باإلخبار أصواتھم يرفعون الناس ألن ھالل له قيل وإنما:  العباس أبو قال. سبع ليلة وذلك ، السماء بضوئه يبھر حتى ھالل

 :  كبير أبو قال. السرور فيه ظھر إذا وتھلل فرحا وجھه واستھل. بصراخه حياته ظھرت إذا الصبي استھل ومنه. عنه

 المتھلل العارض كبرق برقت...  وجھه أسرة إلى نظرت اوإذ
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 بمعنى استھل:  أيضا ويقال. فاعله يسم لم ما على واستھل الھالل وأھل: " الجوھري قال. فيه دخلنا إذا الھالل أھللنا:  ويقال

 أبو قال" : قياسه وھو ، فدخل خلناهأد:  يقال كما ، فھل أھللناه:  يقال وال ، كذا ليلة عن أھللنا:  ويقال أھل:  يقال وال ، تبين

 .واستھللنا الھالل وأھللنا واستھل الھالل أھل:  ويقال:  تفسيره في القشيري عبدالرحيم نصر

 رؤية بعد ذلك ففعل ، الھالل عند أو الھالل رأس أو الھالل في كذا ليفعلن أو غريمه ليقضين حلف من:  علماؤنا قال:  الثالثة

 .يأتي ما على والمعامالت العبادات لجميع تصلح الشھور وجميع. يحنث لم يومين أو بيوم الھالل

 اآلجال في اإلشكال زوال وھو ، ونقصانه القمر زيادة في الحكمة لوجه تبيين} َواْلَحجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواقِيتُ  ِھيَ  قُلْ {:  تعالى قوله

. العباد مصالح من ذلك غير إلى ، واألكرية جاراتواإل الحمل ومدة والفطر والصوم والعدد والحج واإليمان والمعامالت

 َولَِتْعلَُموا َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضالً  لَِتْبَتُغوا ُمْبِصَرةً  النََّھارِ  آَيةَ  َوَجَعْلَنا اللَّْيلِ  آَيةَ  َفَمَحْوَنا آَيَتْينِ  َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا{:  الحق قوله ونظيره

ِنينَ  َعَددَ  َرهُ  ُنوراً  َواْلَقَمرَ  ِضَياءً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  الَِّذي ُھوَ {:  وقوله. يأتي ما على] 12:  اإلسراء[} ابَ َواْلِحسَ  السِّ  لَِتْعلَُموا َمَناِزلَ  َوَقدَّ

ِنينَ  َعَددَ   .األيام إحصاء من أيسر األھلة وإحصاء]. 5:  يونس[} َواْلِحَسابَ  السِّ

 غير سنين المجھول األجل إلى تجوز المساقاة إن:  بقولھم قال ومن لظاھرا أھل على يرد قررناه الذي وبھذا:  الرابعة

 عليه هللاّ  صلى هللاّ  لرسول بدا ما والنخل الزرع شطر على اليھود عامل وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول بأن واحتجوا معلومة،

 وأوضح دليل أدل وھذا" . هللاّ  أقركم ما فيھا ركمأق: " لليھود قال السالم عليه ألنه ، فيه دليل ال وھذا. توقيت غير من وسلم

 معاني الشريعة أحكمت وقد. غيره كذلك وليس ، ربه من القضاء ذلك في ينتظر فكان ، له خصوص ذلك أن على سبيل

 .األمة علماء به وقال ، والسنة الكتاب أحكمه ما على إال منھا شيء يجوز فال ، المعامالت وسائر اإلجارات

 ال" مواقيت"و. الوقت منتھى الميقات:  وقيل. الوقت وھو الميقات جميع:  المواقيت}  َمَواقِيتُ { :  تعالى قوله:  الخامسة

 وصرفت. فيھا تكرر الجمع كأن فصار يجمع ليس إذ ، جمع ونھاية جمع فھو ، اآلحاد في له نظير ال جمع ألنه ، تنصرف

 الصرف تنوين ھو فليس ، القوافي تنون كما فنونت آية رأس في وقعت ألنھا] 16:  اإلنسان[} َقواِريراً {:  قوله في" قوارير"

 .االسم تمكن على يدل الذي

:  قوله وفي ، القرآن جميع في بالكسر إسحاق أبي ابن وقرأ. الجمھور قراءة الحاء بفتح}  َواْلَحجِّ { :  تعالى قوله:  السادسة

:  وقيل بمعنى مصدران فھما ، كالذكر والحج ، والشد كالرد الحج:  سيبويه". عمران آل" في] 97:  عمران آل[} اْلَبْيتَ  َحجَّ {

 .االسم والكسر ، مصدر الفتح

 ما بخالف ، وقته عن فيه النسيء يجوز ال وأنه ، الوقت معرفة إلى فيه يحتاج مما ألنه بالذكر الحج سبحانه أفرد:  السابعة

 هللاّ  شاء إن" براءة" في بيانه يأتي ما على ، وفعلھم قولھم هللاّ  فأبطل ، ھورالش وتبدل بالعدد تحج كانت فإنھا ، العرب رأته

 .تعالى

 هللاّ  ألن ، اآلية بھذه الحج أشھر غير في يصح بالحج اإلحرام أن في وأصحابھما حنيفة وأبو هللاّ  رحمه مالك استدل:  الثامنة

 أَْشُھرٌ  اْلَحجُّ {:  تعالى لقوله ، الشافعي ذلك في وخالف ، الحجب جميعھا في يحرم أن فصح ، لذلك ظرفا كلھا األھلة جعل تعالى
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 كما وھذا ، للحج مواقيت وبعضھا ، للناس مواقيت بعضھا أن اآلية ھذه معنى وأن. يأتي ما على] 197:  البقرة[} َمْعلُوَماتٌ 

 وجميعھا لزيد جميعھا:  يقال أن وزيج وال ، لعمرو وبعضھا لزيد بعضھا يكون أن يقضي وذلك ، وعمرو لزيد الجارية:  تقول

 مواقيت وجميعھا للناس مواقيت جميعھا كون يقتضي} َواْلَحجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواقِيتُ  ِھيَ { قوله ظاھر إن:  يقال أن والجواب. لعمرو

 قاتمي رمضان شھر إن:  تقول كما وھذا. للحج مواقيت وبعضھا للناس مواقيت بعضھا:  لقال التبعيض أراد ولو ، للحج

 ألن ، فصحيح الجارية من ذكروه وما. منھما واحد كل لصوم ميقات جميعه أن بذلك المراد أن خالف وال. وعمرو زيد لصوم

 وميقاتا لزيد ميقاتا يكون أن يصح الزمان فإن ، مسألتنا في كذلك وليس ، مستحيل لعمرو جمعاء كونھا مع لزيد جمعاء كونھا

 .قالوه ما فبطل ، لعمرو

 معروفة أيام إلى أو العرب شھور من معلوم أجل إلى معلوم بثمن السلع من معلوما باع من أن العلماء بين خالف ال:  التاسعة

 العطاء إلى أو الدياس إلى أو الحصاد إلى باع من في واختلفوا. المعلوم األجل إلى السلم في قالوا وكذلك. جائز البيع أن العدد

 قدوم إلى وكذلك. بأس به يكون أال أرجو:  أحمد وقال. ثور أبو قال وبه ، معروف ألنه جائز ذلك:  مالك فقال ، ذلك وشبه

 علما وجعلھا المواقيت وقت تعالى هللاّ  ألن ، جائز غير ذلك. طائفة وقالت. العطاء إلى يبتاع كان أنه عمر ابن وعن. الغزاة

 .صحيح عباس ابن قول:  المنذر ابن قال. والنعمان افعيالش قال وبه ، عباس ابن قال كذلك. ومصالحھم بياعاتھم في آلجالھم

 أبي عن مسلم روى. ليلته ابن ھو وإنما صغره على وال كبره على يعول ال:  علماؤنا فقال كبيرا الھالل رئي إذا:  العاشرة

: القوم بعض وقال ، ثالث ناب ھو:  القوم بعض فقال ، الھالل تراءينا:  قال نخلة ببطن نزلنا فلما للعمرة خرجنا:  قال البختري

. ليلتين ابن ھو القوم بعض وقال ، ثالث ابن ھو القوم بعض فقال الھالل رأينا إنا:  فقلنا عباس ابن فلقينا:  قال. ليلتين ابن ھو

 فھو" للرؤية دهم هللاّ  إن: " قال وسلم عليه هللاّ  صلى هللاّ  رسول إن:  فقال. وكذا كذا ليلة:  فقلنا قال ؟ رأيتموه ليلة أي:  فقال

 .رأيتموه لليلة

 القضيتين وقوع التفاق الحج مواقيت بذكر ھذا اتصل} ُظُھوِرَھا ِمنْ  اْلُبُيوتَ  َتأُْتوا بِأَنْ  اْلِبرُّ  َولَْيسَ {:  تعالى قوله:  عشرة الحادية

 ال وعادوا حجوا إذا راألنصا وكان. جميعا فيھما اآلية فنزلت ، ظھورھا من البيوت دخول وعن األھلة عن السؤال وقت في

 فإذا ، حائل السماء وبين بينھم يحول أال شرعا يلتزمون العمرة أو بالحج أھلوا إذا كانوا فإنھم ، بيوتھم أبواب من يدخلون

 أن البيت سقف أجل من الحجرة باب من يدخل ال لحاجة فرجع ، بيته من إحرامه بعد من أي ، ذلك بعد منھم الرجل خرج

 فكانوا. بيته من إليه فتخرج بحاجته فيأمر حجرته في يقوم ثم الجدران على بيته ظھر يتسنم فكان ، السماء وبين بينه يحول

 وقال. أمره امتثال في البر أن تعالى الرب وبين ، فيھا عليھم فرد ، نسكا أشياء يعتقدون كانوا كما ، والبر النسك من ھذا يرون

 المدر أھل من كان فإن بالحج منھم رجل أحرم إذا اإلسالم أول وفي الجاھلية في الناس كان:  صالح أبي رواية في عباس ابن

 من كان وإن. عليه وينحدر منه فيصعد سلما يضع أو ، يخرج ومنه يدخل فمنه بيته ظھر في نقب -  البيوت أھل من يعني -

 هللاّ  صلى النبي أن الزھري وروى. سالحم من كان من إال ، الخيمة الخيام خلف من يدخل - الخيام أھل يعني - الوبر أھل

 فقال ، قومه عادة وخرق فدخل ، سلمة بني من أنصاري رجل خلفه ودخل حجرته فدخل بالعمرة الحديبية زمن أھل وسلم عليه

 هعلي هللاّ  صلى النبي له فقال. بدخولك فدخلت أنت دخلت:  فقال" . أحرمت قد وأنت دخلت لم: " وسلم عليه هللاّ  صلى النبي له
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 وعطاء عباس ابن وقال ، اآلية فنزلت ، دينك ديني وأنا:  الرجل له فقال. بذلك يدينون ال قوم من أي" أحمس إني: " وسلم

 .األنصاري عامر بن قطبة ھو الرجل ھذا إن:  وقيل ، وقتادة

 في لتشديدھم حمسا وسموا. معاوية بن نصر وبنو صعصعة بن عامر وبنو وجشم وثقيف وخزاعة وكنانة قريش:  والحمس

 :  العجاج قال. الشدة والحماسة. دينھم

 حمس قفاف من قطعنا وكم

 يجعلون كانوا حتى ، به الحج وتأخير النسيء إنه:  وقيل. الصحيح وھو ، ذكرنا ما فقيل ، تأويلھا في اختلفوا ثم. شداد أي

 لمخالفة مثال ھذا على البيوت ذكر فيكون ، نهع الحج بتأخير حالال الحرام والشھر ، إليه الحج بتأخير حراما الحالل الشھر

 .وشھوره الحج في الواجب

 تسألوا أن البر ليس المعنى ، مثل ضرب اآلية:  عبيدة أبو وقال. تعالى هللا شاء إن] براءة[ سورة في النسيء بيان وسيأتي

 ، األنباري ابن عن ومكي المھدوي وحكى. بهبا من األمر ھذا أتيت:  تقول كما فھذا ، العلماء واسألوا هللا اتقوا ولكن الجھال

 إليھن لإليواء بيوتا النساء وسمي. الدبر من ال القبل في بإتيانھن أمر ، النساء جماع في مثل اآلية أن زيد ابن عن والماوردي

 تحصل ولم فرسا فمن ، يتطيرون كانوا:  الحسن وقال. الكالم نمط مغير بعيد وھذا:  عطية ابن قال. البيوت إلى كاإليواء

 .عليه وتتوكلوا هللا تتقوا أن البر بل ، بر التطير في ليس:  لھم فقيل ، الخيبة من تطيرا ظھره وراء من بيته يأتي كان حاجته

 ، أبوابھا من البيوت يدخلوا لم فرجعوا حجوا إذا األنصار كان:  قال البراء رواه لما ، األقوال ھذه أصح األول القول:  قلت

} ُظُھوِرَھا ِمنْ  اْلُبُيوتَ  َتأُْتوا ِبأَنْ  اْلِبرُّ  َولَْيسَ {:  اآلية ھذه فنزلت ، ذلك في له فقيل ، بابه من فدخل األنصار من رجل فجاء:  قال

:  قيل وقد. فتأمله ، اآلية من ال آخر موضع من فتؤخذ األقوال تلك وأما. ومسلم البخاري خرجه. حقيقة البيوت في نص وھذا

 إتيان فذكر ، به تعالى هللا أمر الذي الوجه وھو ، وجھه من البر يأتوا أن على تعالى هللا من التنبيه خرجم خرجت اآلية إن

 .إليه تعالى هللا ندبنا الذي مأتاھا من األمور نأتي أن إلى به ليشير مثال أبوابھا من البيوت

 ، ولعل والفالح التقوى معنى وتقدم. وكسرھا باءال بضم وقرئ ، بيت جمع والبيوت. األقوال من ذكر ما يصح ھذا فعلى:  قلت

 .لإلعادة معنى فال

 خويز ابن قال. متقرب به يتقرب بأن قربة يصير ال إليه ندب وال قربة هللا يشرعه لم ما أن بيان اآلية ھذه في:  عشرة الثانية

 والسنن الفرائض في نظير له كان إنف ، العمل ذلك في ينظر أن وقربة بر ھو ليس بما وقربة بر ھو ما أشكل إذا:  منداد

 ابن حديث وذكر. وسلم عليه هللا صلى النبي عن اآلثار جاءت وبذلك:  قال. قربة وال ببر فليس يكن لم وإن ، يكون أن فيجوز

 ، لإسرائي أبو ھو:  فقالوا ، عنه فسأل الشمس في قائم برجل ھو إذا يخطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينما:  قال عباس

 وليتم وليقعد وليستظل فليتكلم مروه: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. ويصوم يتكلم وال يستظل وال يقعد وال يقوم أن نذر

 نظير له مما قربة كان ما وصحح ، شريعته في له أصل ال مما قربة غير كان ما وسلم عليه هللا صلى النبي فأبطل" . صومه

 .والسنن الفرائض في
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ِ  َسبِيلِ  فِي َوَقاتِلُوا{ 190:  اآلية َ  إِنَّ  َتْعَتُدوا َوال ُيَقاتِلُوَنُكمْ  الَِّذينَ  هللاَّ  }اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  ال هللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 ھجرةال قبل محظورا كان القتال أن في خالف وال ، بالقتال األمر في نزلت آية أول اآلية ھذه} َوَقاِتلُوا{:  تعالى قوله:  األولى

} َجِميالً  َھْجراً  َواْھُجْرُھمْ {:  وقوله] 13:  المائدة[} َواْصَفحْ  َعْنُھمْ  َفاْعفُ {:  وقوله] 34:  فصلت[} أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ {:  بقوله

 أمر المدينة إلى جرھا فلما. بمكة نزل مما مثله كان وما] 22:  الغاشية[} ِبُمَصْيِطرٍ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ {:  وقوله] 10:  المزمل[

 آية أول أن الصديق بكر أبي عن وروي. وغيره أنس بن الربيع قاله} ُيَقاِتلُوَنُكمْ  الَِّذينَ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َوَقاِتلُوا{:  فنزل بالقتال

ُھمْ  ُيَقاَتلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ {:  القتال في نزلت  لمن عامة القتال في نزلت إنما اإلذن آية وأن ، أكثر واألول]. 39:  الحج[} ُظلُِموا ِبأَنَّ

 الحديبية نزل فلما ، للعمرة مكة إلى أصحابه مع خرج وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذلك ، المشركين من يقاتل لم ولمن قاتل

 ، شھرا بيةبالحدي وأقام ، البيت عن المشركون فصده - البئر تلك باسم الموضع ذلك فسمي ، بئر اسم والحديبية -  مكة بقرب

 يكون أال على وصالحوه ، أيام ثالثة المستقبل العام في مكة له تخلى أن على ، جاء كما ذلك عامه من يرجع أن على فصالحوه

 وكرھوا الكفار غدر المسلمون وخاف ، القضاء لعمرة تجھز قابل من كان فلما. المدينة إلى ورجع ، سنين عشر قتال بينھم

 ذكر من سبق بما متصلة فاآلية. الكفار قاتلكم إن القتال لكم يحل أي ، اآلية ھذه فنزلت ، الحرام ھرالش وفي الحرم في القتال

} اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتلُوا{ نزل حتى ، عنه كف عمن ويكف قاتله من يقاتل السالم عليه فكان ، ظھورھا نم البيوت وإتيان الحج

:  التوبة[} َكافَّةً  اْلُمْشِرِكينَ  َوَقاِتلُوا{ نسخھا:  والربيع زيد ابن وقال. العلماء من جماعة قاله ، اآلية ھذه فنسخت] 5:  التوبة[

 من بحالة ھم الذين قاتلوا أي محكمة ھي:  ومجاھد عبدالعزيز بن وعمر عباس ابن وقال. الكفار لجميع بالقتال فأمر] 36

 أصح وھذا:  النحاس جعفر أبو قال. بيانه يأتي ما على ، موشبھھ والرھبان والصبيان النساء قتل في تعتدوا وال ، يقاتلونكم

 مقتولة امرأة مغازيه بعض في رأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن فحديث السنة فأما ، والنظر السنة في القولين

 كالمقاتلة ، اثنين من إال لغالبا في يكون ال" فاعل" فإن النظر وأما. األئمة رواه ، والصبيان النساء قتل عن ونھى ، ذلك فكره

 فال واألجراء والشيوخ والزمنى كالرھبان ، أشبھھم ومن الصبيان في وال النساء في يكون ال والقتال ، والمخاصمة والمشاتمة

 ، إذاية لھؤالء يكون أن إال ، الشام إلى أرسله حين سفيان أبي بن يزيد عنه هللا رضي الصديق بكر أبو أوصى وبھذا. يقتلون

 :  ست صور فيھم وللعلماء ، وغيره مالك أخرجه

ِ  َسِبيلِ  فِي َوَقاِتلُوا{:  قوله لعموم ، وبعدھا المقاتلة حالة في:  سحنون قال ، قتلن قاتلن إن النساء:  األولى  ،} ُيَقاِتلُوَنُكمْ  الَِّذينَ  هللاَّ

 على التحريض ومنھا ، باألموال اإلمداد منھا ، القتال في عظيمة آثار وللمرأة]. 191:  البقرة[} َثقِْفُتُموُھمْ  َحْيثُ  َواْقُتلُوُھمْ {

 األسر في حصلن إذا أنھن غير ، قتلھن يبيح وذلك ، بالفرار معيرات مثيرات نادبات شعورھن ناشرات يخرجن وقد ، القتال

 .الرجال بخالف أوطانھن إلى فرارھن وتعذر ، أديانھن عن ورجوعھن إسالمھن لسرعة أنفع فاالسترقاق

 .قتل الصبي قاتل فإن ، عليھم تكليف ال وألنه ، الذرية قتل عن الثابت للنھي يقتلون فال الصبيان:  الثانية

 أبي لقول ، الكفر أھل عن انفردوا إذا وھذا ، أموالھم من به يعيشون ما لھم يترك بل ، يسترقون وال يقتلون ال الرھبان:  الثالثة

 في الكفار مع كانوا فإن" له أنفسھم حبسوا أنھم زعموا وما فذرھم ،  أنفسھم حبسوا أنھم زعموا أقواما وستجد: " ليزيد بكر
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 بن بكر أبو القاضي قال. حكمھا الترھب يغير ال:  سحنون وقال. تھاج ال أنھا أشھب فروى المرأة ترھبت ولو. قتلوا الكنائس

 ".له أنفسھم حبسوا وما فذرھم: " قوله تحت داخلة ألنھا ، أشھب رواية عندي والصحيح: " العربي

 ، قتلوا إذاية فيھم كانت فإن ، أحوالھم تعتبر أن والصحيح. يقتلون ال:  حبيب ابن وقال. يقتلون:  سحنون قال. الزمنى:  الرابعة

 .وحشوة حالھم على ماال وصاروا الزمانة من بسبيله ھم وما تركوا وإال

 يطيق ال ھرما كبيرا شيخا كان إن:  الفقھاء جمھور عليه والذي. يقتلون ال:  محمد كتاب في مالك قال. الشيوخ:  الخامسة

 قول مثل:  أحدھما:  قوالن وللشافعي. حنيفة وأبو مالك قال وبه ، يقتل ال فإنه مدافعة وال رأي في به ينتفع وال ، القتال

 ممن فإنه وأيضا. إجماع أنه فثبت له مخالف وال ، يدليز بكر أبي لقول األول والصحيح. والراھب ھو يقتل:  والثاني. الجماعة

 أسر إذا فھذا المال أو الرأي أو بالحرب مضرته تخشى ممن كان إن وأما ، كالمرأة قتله يجوز فال العدو يعين وال يقاتل ال

 .الجزية داءأ على الذمة عقد أو االسترقاق أو الفداء أو المن أو القتل:  أشياء خمسة بين مخيرا فيه اإلمام يكون

 واألجراء الفالحون يقتل:  الشافعي وقال يقتلون ال:  محمد كتاب في مالك فقال ، والفالحون األجراء وھم ، العسفاء:  السادسة

 بن بخالد الحق: " الربيع بن رباح حديث في السالم عليه لقوله ، أصح واألول. الجزية يؤدوا أو يسلموا أن إال الكبار والشيوخ

 وكان. الحرب لكم ينصبون ال الذي والفالحين الذرية في هللا اتقوا:  الخطاب بن عمر وقال" . عسيفا وال ذرية يقتلن فال الوليد

 .المنذر ابن ذكره ، حراثا يقتل ال عبدالعزيز بن عمر

. قاتلھم من بقتال أمروا الحديبية أھل} َنُكمْ ُيَقاِتلُو الَِّذينَ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َوَقاِتلُوا{:  بقوله المراد أن مالك عن أشھب روى - الثانية

" براءة" سورة في بينھا كيف تراه أال. سواه يمكن ال إذ قاتله من يقاتل أن أحد كل أمر ، المسلمين لجميع خطاب أنه والصحيح

 هللا فتح فلما ، بھم البداءة فتعينت مكة أھل انك أوال المقصود أن وذلك] 123:  التوبة[ } اْلُكفَّارِ  ِمنَ  َيلُوَنُكمْ  الَِّذينَ  َقاِتلُوا{:  بقوله

 متماد باق وذلك ، الكفرة من أحد يبقى وال اآلفاق جميع الكلمة وتبلغ الدعوة تعم حتى يؤذي كان ممن يلي لمن القتال كان مكة

" . والمغنم األجر قيامةال يوم إلى الخير نواصيھا في معقود الخيل: " السالم عليه قوله ھي غاية إلى ممتد ، القيامة يوم إلى

 .الساعة أشراط من نزوله ألن ، قبله الذي للحديث موافق وھو ، السالم عليه مريم ابن عيسى نزول غايته:  وقيل

 أھل وكذلك ، التوبة أو القتل إال فليس المرتدون فأما. محكمة فھي ، قدمناه ما تأويله في قيل} َتْعَتُدوا َوال{:  تعالى قوله -  الثالثة

 وأما. يستتاب وال يقتل كالزنديق فھو عليه ظھر ثم بالباطل االعتقاد أسر ومن. التوبة أو السيف إال ليس والضالل زيغال

 كالحمية ، هللا وجه لغير القتال في تعتدوا ال المعنى:  قوم وقال. الحق إلى يرجعوا حتى قتالھم فيجب العدل أئمة على الخوارج

 لم من تقاتلوا ال أي" تعتدوا ال: " وقيل. للكلمة وإظھارا دينا يعني ، يقاتلونكم الذين هللا لسبي في قاتلوا بل ، الذكر وكسب

 .أعلم وهللا ، الكفار لجميع بالقتال باألمر منسوخة اآلية تكون ھذا فعلى. يقاتل

  

  



210 

 

 اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  ُتَقاتِلُوُھمْ  َوال اْلَقْتلِ  ِمنَ  أََشدُّ  َواْلفِْتَنةُ  ُكمْ أَْخَرُجو َحْيثُ  ِمنْ  َوأَْخِرُجوُھمْ  َثقِْفُتُموُھمْ  َحْيثُ  َواْقُتلُوُھمْ { 191:  اآلية
 }اْلَكافِِرين َجَزاءُ  َكَذلِكَ  َفاْقُتلُوُھمْ  َقاَتلُوُكمْ  َفإِنْ  فِيهِ  ُيَقاتِلُوُكمْ  َحتَّى اْلَحَرامِ 

َ  َفإِنَّ  اْنَتَھْوا َفإِنِ { 192:  اآلية  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 :  مسائل سخم فيه

 وفي. األمور من يتناوله لما محكما كان إذا:  لقف ثقف ورجل ، وثَقفا ثْقفا يثقِف ثقِف:  يقال} َثقِْفُتُموُھمْ {:  تعالى قوله:  األولى

 قال. مكة أي} أَْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َوأَْخِرُجوُھمْ {. تعالى هللا شاء إن" األنفال" في ھذا بيان وسيأتي ، األسير قتل على دليل ھذا

 قريش لكفار والضمير للمھاجرين الخطاب:  الطبري

 قال. القتل من أشد الكفر إلى بھا رجوعكم وراموا عليھا حملوكم التي الفتنة أي} اْلَقْتلِ  ِمنَ  أََشدُّ  َواْلفِْتَنةُ {:  تعالى قوله:  الثانية

 من وأشد جرما أعظم به وكفرھم با شركھم أي:  غيره لوقا. الفتنة من عليه أخف فالقتل ، المؤمن يقتل أن من أي:  مجاھد

 آخر في التميمي عبدهللا بن واقد قتله حين الحضرمي بن عمرو شأن في نزلت اآلية أن على دليل وھذا. به عيروكم الذي القتل

 .وغيره الطبري قاله ، بيانه يأتي ما على ، جحش بن عبدهللا سرية في مذكور ھو ما حسب ، الحرام الشھر رجب من يوم

 أنھا:  أحدھما:  قوالن اآلية ھذه في للعلماء. اآلية} فِيهِ  ُيَقاِتلُوُكمْ  َحتَّى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  ُتَقاتِلُوُھمْ  َوال{:  تعالى قوله:  الثالثة

 قال وبه ، يقاتل أن بعد إال رامالح المسجد في أحد قتال يجوز وال ، محكمة اآلية:  مجاھد قال. محكمة أنھا:  والثاني ، منسوخة

 ابن عن الصحيح وفي. وأصحابه حنيفة أبو ذھب وإليه ، القولين من الصحيح وھو ، اآلية نص يقتضيه الذي وھو ، طاوس

 حرام فھو واألرض السموات خلق يوم هللا حرمه البلد ھذا إن: " مكة فتح يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس

 يوم إلى هللا بحرمة حرام فھو نھار من ساعة إال لي يحل ولم قبلي ألحد فيه القتال يحل لم وإنه القيامة يوم إلى تعالى هللا بحرمة

]. 5:  التوبة[} َوَجْدُتُموُھمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتلُوا اْلُحُرمُ  األَْشُھرُ  اْنَسلَخَ  َفإَِذا{:  تعالى بقوله منسوخة اآلية:  قتادة وقال" . القيامة

 فيجوز. } َوَجْدُتُموُھمْ  َحْيثُ  الُمْشِرِكينَ  اْقُتلُوا{:  قوله ھذا نسخ ثم} َثقِْفُتُموُھمْ  َحْيثُ  َواْقُتلُوُھمْ {:  تعالى قوله نسخھا:  مقاتل وقال

 .الحرم في بالقتال االبتداء

:  فقيل ، المغفر وعليه مكة دخل وسلم عليه هللا صلى النبي وأن ، بسنتين" البقرة" سورة بعد نزلت" براءة" أن به احتجوا ومما

 " .اقتلوه: " فقال ، الكعبة بأستار متعلق خطل ابن إن

 مكة على استولى لو عدوا بأن تقرر قد اإلجماع ألن ، منسوخة} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  ُتَقاِتلُوُھمْ  َوال{:  منداد خويز ابن وقال

 وإنما. سواء البالد من وغيرھا فمكة ، بالقتال يبدأ لم وإن قتاله لوجب مكة من أبرح وال الحج من وأمنعكم ، ألقاتلكم:  وقال

 احصدھم: " وقال الفتح يوم الوليد بن خالد بعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ترى أال ، لھا تعظيما حرام ھي:  فيھا قيل

 قال أنه ترى أال. اليوم بعد قريش فال ، قريش ذھبت ، هللا رسول يا:  فقال العباس جاء حتى" الصفا على تلقاني حتى بالسيف

 ال َحتَّى َوَقاِتلُوُھمْ {:  بقوله منسوخة تكون أن ويجوز. سواء وبغيرھا بھا واللقطة" منشد إال لقطتھا يلتقط وال: " تعظيمھا في

 ]193:  البقرة[} فِْتَنةٌ  َتُكونَ 
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 في الدرس علينا يلقي الزنجاني والقاضي ، الحنفي عقبة أبي بمدرسة - هللا طھره - المقدس بيت في حضرت:  العربي ابن قال

 المجلس صدر في وتصدر العلماء سالم فسلم ، أطمار ظھره على المنظر بھي رجل علينا دخل إذ كذلك نحن فبينا ، جمعة يوم

 ، المقدس الحرم ھذا مقصدي وكان ، أمس رالشطا سلبه رجل:  فقال ؟ السيد من:  الزنجاني القاضي فقال ، الرعاء بمدارع

 - سؤالھم بمبادرة العلماء إكرام في العادة على -  سلوه:  مبادرا القاضي فقال. العلم طلبة من صاغان أھل من رجل وأنا

:  تعالى قوله فقال ، الدليل عن فسئل. يقتل ال بأنه فأفتى ؟ ال أم يقتل ھل الحرم إلى التجأ إذا الكافر مسألة على القرعة ووقعت

 ، نص فالمسألة" تقتلوھم وال" قرئ فإن" تقاتلوھم وال ، تقتلوھم وال" قرئ} فِيهِ  ُيَقاِتلُوُكمْ  َحتَّى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  ُتَقاِتلُوُھمْ  َوال{

. القتل عن النھي على راظاھ بينا دليال كان القتل سبب ھو الذي القتال عن نھى إذا ألنه ، تنبيه فھو" تقاتلوھم وال" قرئ وإن

:  تعالى بقوله منسوخة اآلية ھذه:  فقال ، العادة على ، مذھبھما ير لم وإن ، ومالك للشافعي منتصرا القاضي عليه فاعترض

 اآلية ھذه نفإ ، وعلمه القاضي بمنصب يليق ال ھذا:  الصاغاني له فقال]. 5:  التوبة[} َوَجْدُتُموُھمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتلُوا{

 فبھت. الخاص ينسخ العام إن:  يقول أن ألحد يجوز وال ، خاصة بھا احتججت والتي ، األماكن في عامة بھا اعترضت التي

 بالنھي الثابتة والسنة اآلية لنص ، إليه سبيل فال كافر إليه لجأ فإن:  العربي ابن قال. الكالم بديع من وھذا ، الزنجاني القاضي

 .القرآن بنص فيقتل بالقتال الكافر يبتدئ أن إال ، عليه الحد إقامة من بد فال والقاتل الزاني وأما .فيه القتال عن

 دار وھي مكة له أحلت الذي الوقت في كان ذلك فإن ، فيه حجة فال وأصحابه خطل ابن قتل من به احتجوا ما وأما:  قلت

 أصح، األول القول أن وصح فثبت. القتال فيھا له أحل التي اعةالس في أھلھا من شاء من دماء يريق أن له وكان ، وكفر حرب

 .أعلم وهللا

 ، حال بكل قاتل إذا يقتل فالكافر ، الكافر بخالف اإلمام على الباغي أن على دليل اآلية ھذه في:  العلماء بعض قال:  الرابعة

" الحجرات" في الباغين أحكام من بيانه يأتي ما على. جريح على يجھز وال مدبر يتبع وال. الدفع بنية يقاتل قاتل إذا والباغي

 .تعالى هللا شاء إن

 عما بالعفو منھم كال ويرحم ، تقدم ما جميع لھم يغفر هللا فإن باإليمان قتالكم عن أي} اْنَتَھْوا َفإِنِ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 .وسيأتي]. 38:  األنفال[} َسلَفَ  َقدْ  َما لَُھمْ  ُيْغَفرْ  واَيْنَتھُ  إِنْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  قُلْ {:  تعالى قوله نظيره ، اجترم

ينُ  َوَيُكونَ  فِْتَنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى َوَقاتِلُوُھمْ { 193:  اآلية ِ  الدِّ َّ الِِمينَ  َعلَى إاِلَّ  ُعْدَوانَ  َفال اْنَتَھْوا َفإِنِ  ِ  }الظَّ

 :  مسألتان فيع

:  قال ناسخة غير رآھا ومن. ناسخة رآھا من على ، موضع كل في مشرك لكل بالقتال أمر} َوَقاِتلُوُھمْ {:  تعالى قوله -  األولى

 دليل. الكفار يبدأ أن بشرط ال مطلق بقتال أمر وھو ، أظھر واألول} َقاَتلُوُكمْ  َفإِنْ { :  فيھم هللا قال الذين ھؤالء قاتلوا المعنى

ينُ  َوَيُكونَ {:  تعالى قوله ذلك َِّ  الدِّ  اآلية فدلت". هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " السالم عليه قالو ،} ِ

 قال. ظاھر وھذا ، الكفر عدم الغاية فجعل ، كفر أي} فِْتَنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى{:  قال ألنه ، الكفر ھو القتال سبب أن على والحديث

 االختبار:  الفتنة وأصل. المؤمنين أذى من تابعه وما الشرك ھناك الفتنة:  وغيرھم والسدي والربيع وقتادة عباس ابن

 .تعالى هللا شاء إن محاملھا بيان وسيأتي. جيدھا من رديئھا لتميز النار في أدخلتھا إذا الفضة فتنت من مأخوذ واالمتحان
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 ، الكتاب أھل حق في الجزية بأداء أو ، قبل اآلية في تقدم كما باإلسالم إما ، الكفر عن أي} اْنَتَھْوا َفإِنِ {:  تعالى قوله:  الثانية

 ھو حيث من عدوانا بالظالمين يصنع ما وسمي. عليھم إال عدوان ال الظالمون وھم قوتلوا وإال" براءة" في بيانه يأتي ما على

]. 40:  الشورى[} ِمْثلَُھا ةٌ َسيِّئَ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ {:  كقوله ، عدوانا العدوان جزاء فسمي ، العدوان يتضمن الظلم إذ ، عدوان جزاء

 .وفتنة كفر على بقي من:  اآلخر التأويل وعلى ، بقتال بدأ من:  التأويلين أحد على ھم والظالمون

 َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما بِِمْثلِ  َعلَْيهِ  َفاْعَتُدوا َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ  قَِصاصٌ  َواْلُحُرَماتُ  اْلَحَرامِ  بِالشَّْھرِ  اْلَحَرامُ  الشَّْھرُ { 194:  اآلية
قُوا َ  َواتَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ قِينَ  َمعَ  هللاَّ  }اْلُمتَّ

 :  مسائل عشر فيه

 ومقسم ومجاھد وقتادة عباس ابن عن روي ما نزولھا وسبب. الشھر اشتقاق تقدم قد} اْلَحَرامُ  الشَّْھرُ {:  تعالى قوله:  األولى

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وذلك" ، الحديبية وعام القضية عمرة في نزلت:  قالوا وغيرھم والضحاك والربيع والسدي

 هللا ووعده ، فانصرف البيت عن قريش كفار المشركون فصده ، ست سنة القعدة ذي في" الحديبية بلغ حتى معتمرا خرج

 هللا صلى للنبي قالوا المشركين أن الحسن عن وروي. اآلية ھذه فنزلت ، نسكه وقضى سبع سنة فدخله ، سيدخله أنه سبحانه

 ذلك استحلوا إن:  المعنى. اآلية فنزلت ، قتاله فأرادوا" . نعم: " قال ؟ الحرام الشھر في القتال عن محمد يا أنھيت:  وسلم عليه

 .األكثر وعليه أشھر األول والقول ، مدافعتھم باآلية هللا فأباح ، فقاتلھم فيه

 وإنما. حجرة جمع والحجرات ، ظلمة جمع كالظلمات ، حرمة جمع الحرمات} قَِصاصٌ  َواْلُحُرَماتُ {:  تعالى قوله:  الثانية

. انتھاكه من منعت ما:  والحرمة. اإلحرام وحرمة ، الحرام البلد وحرمة الحرام الشھر حرمة أراد ألنه الحرمات جمعت

 ھذا على" قصاص الحرمات" فـ. سبع سنة العمرة يتمفقض ست سنة صدوكم إذ منھم لكم اقتصصت أي ، المساواة والقصاص

 منه نلت حرمتك انتھك من إن:  اإلسالم أول في كان أمر ابتداء وھو ، منه مقطوع ھو:  وقيل. به. ومتعلق قبله بما متصل

 وسلم عليه هللا صلى محمد أمة بين التعدي من اآلية تناولت ما:  طائفة وقالت. بالقتال ذلك نسخ ثم ، عليك اعتدى ما مثل

 وليس ، ذلك له خفي إذا عليه به تعدي ما بمثل يتعدى أن جرح أو مال في عليه تعدي لمن وجاز ، ينسخ لم ونحوھا والجنايات

 ليس:  مالك أصحاب من طائفة وقالت. مالك مذھب في رواية وھي ، وغيره الشافعي قاله ، شيء ذلك في تعالى هللا وبين بينه

 وال ائتمنك من إلى األمانة أد: "  وسلم عليه هللا صلى قوله يتناولھا واألموال. الحكام على وقف القصاص وأمور ، له ذلك

 وھو ، عليه ائتمنه مما حقه إلى ويصل يخونه أن له يجوز فال خانه من ائتمنه فمن. وغيره الدارقطني خرجه" . خانك من تخن

َ  إِنَّ {:  تعالى وقوله ، ديثالح بھذا تمسكا حنيفة أبو قال وبه ، المذھب من المشھور وا أَنْ  َيأُْمُرُكمْ  هللاَّ } أَْھلَِھا إِلَى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّ

 رجل على لي:  له فقلت الخراساني ميسرة بن عطاء سألت:  الھيثم بن قدامة قال. الخراساني عطاء قول وھو]. 58:  النساء[

 .صانعا كنت ما فعلمت ، بجاريتك وقع لو أرأيت:  قال ؟ الهم من أفأقتص ، البينة علي أعيا وقد به جحدني وقد ، حق

 ، مالك عن الداودي وحكاه الشافعي مذھب وھو ، سارقا يعد لم ما حقه أخذ إلى توصل ما كيف ذلك جواز والصحيح:  قلت

 عليه هللا صلى هللا رسول وقال. حق إلى وصول ھو وإنما خيانة ليس ذلك وأن ، العربي ابن واختاره ، المنذر ابن به وقال

 أبي امرأة عتبة بنت لھند وسلم عليه هللا صلى وقال. له نصر الظالم من الحق وأخذ" مظلوما أو ظالما أخاك انصر: " وسلم
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 ، علمه بغير ماله من أخذت ما إال بني ويكفي يكفيني ما النفقة من يعطيني ال شحيح رجل سفيان أبا إن:  له قالت لما سفيان

 تأخذ وأال األخذ لھا فأباح" . بالمعروف ولدك ويكفي يكفيك ما خذي" :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ جناح علي فھل

} َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثلِ  َعلَْيهِ  َفاْعَتُدوا َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ {:  تعالى قوله ، الصحيح في ثابت كله وھذا. لھا يجب الذي القدر إال

 .الخالف ضعمو في قاطع

 ، األخذ أصحھما ، قوالن وللشافعي. الحاكم بحكم إال يأخذ ال:  فقيل ، ماله جنس غير من بمال له ظفر إذا واختلفوا:  الثالثة

 عليه له ما قيمة يتحرى:  قال من ومنھم. الجنس خالف ألنه يأخذ ال الثاني والقول. ماله جنس من له ظفر لو ما على قياسا

 .أعلم وهللا ، الدليل من بيناه لما الصحيح ھو وھذا .ذلك مقدار ويأخذ

 وقال. عليه له ما يأخذ بل ، ال:  الشافعي فقال ، ذلك وغير الديون من عليه ما يعتبر فھل األخذ على فرعنا وإذا:  الرابعة

 .أعلم وهللا ، القياس وھو ، الفلس في الغرماء مع له يحصل ما يعتبر: مالك

 ، أمكن إن بالمباشرة إما ، عليه متفق عموم} َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثلِ  َعلَْيهِ  َفاْعَتُدوا َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 ، عدوان المقابلة:  قال ، مجاز القرآن في ليس:  قال فمن ، ال أم عدوانا تسمى ھل المكافأة في الناس واختلف. بالحكام وإما

 :  القائل قول ألن ، مباح كذب العرب كالم في المجاز أن كما ، مباح عدوان وھو

 وطاعة سمعا العينان له فقالت

 :  وكذلك

 قطني وقال الحوض امتأل

 :  وكذلك

 السرى طول جملي إلي شكا

 ذاھ سمى مجاز القرآن في قال ومن. به ھو ما خالف على الشيء عن إخبار:  الكذب وحد. تنطق ال األشياء ھذه أن ومعلوم

 :  كلثوم بن عمرو قال كما ، بمثله الكالم ومقابلة المجاز طريق على عدوانا

 الجاھلينا جھل فوق فنجھل...  علينا أحد يجھلن ال أال

 :  اآلخر وقال

 مسرج بالجھل للجھل فرس ولي...  ملجم بالحلم للحلم فرس ولي

 معوج فإني تعويجي رام ومن...  مقوم فإني تقويمي رام ومن

 .واالعوجاج بالجھل امتدح أنه ال ، والمعوج الجاھل أكافئ:  يريد
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 وأبو الشافعي فقال ، توزن وال تكال ال التي العروض أو الحيوان من شيئا أفسد أو استھلك فيمن العلماء واختلف:  السادسة

 َفَمنِ {:  تعالى لقوله ، لمثلا عدم عند إال القيمة إلى يعدل وال ، المثل ذلك في عليه:  العلماء من وجماعة وأصحابھما حنيفة

 ].126:  النحل[} ِبهِ  ُعوقِْبُتمْ  َما ِبِمْثلِ  َفَعاقُِبوا َعاَقْبُتمْ  َوإِنْ {:  تعالى وقوله} َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثلِ  َعلَْيهِ  َفاْعَتُدوا َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى

 التي بيت في المكسورة القصعة حبس وسلم عليه هللا صلى يالنب بأن ھذا وعضدوا ، كلھا األشياء جميع في عموم وھذا:  قالوا

 بن محمد وحدثنا ح يحيى حدثنا مسدد حدثنا:  قال داود أبو خرجه" بطعام وطعام بإناء إناء: " وقال الصحيحة ودفع كسرتھا

 أمھات إحدى فأرسلت ، نسائه بعض عند كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس عن حميد عن خالد حدثنا المثنى

 وسلم عليه هللا صلى النبي فأخذ:  المثنى ابن قال. القصعة فكسرت بيدھا فضربت:  قال ، طعام فيھا قصعة خادم مع المؤمنين

 حتى فأكلوا" كلوا" المثنى ابن زاد" . أمكم غارت: " ويقول الطعام فيھا يجمع فجعل ، األخرى إلى إحداھما فضم الكسرتين

 فدفع ، فرغوا حتى والقصعة الرسول وحبس" كلوا: " وقال مسدد حديث لفظ إلى رجعنا ثم. يتھاب في التي قصعتھا جاءت

 وحدثنا قال سفيان عن يحيى حدثنا مسدد حدثنا:  قال داود أبو حدثنا. بيته في المكسورة وحبس الرسول إلى الصحيحة القصعة

 رأيت ما:  عنھا هللا رضى عائشة قالت قالت دجاجة تبن جسرة عن -  خليفة بن أفلت وھو:  داود أبو قال - العامري فليت

 يا:  فقلت ، اإلناء فكسرت أفكل فأخذني ، به فبعثت طعاما وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول صنعت ، صفية مثل طعاما صانعا

 والعروض الحيوان في عليه:  وأصحابه مالك قال" . طعام مثل وطعام إناء مثل إناء: " قال ؟ صنعت ما كفارة ما ، هللا رسول

 ، شريكه نصف قيمة عبده نصف أعتق الذي وسلم عليه هللا صلى النبي تضمين بدليل ، المثل ال القيمة توزن وال تكال ال التي

 لقوله ، والموزونات والمشروبات المطعومات في المثل تضمين على العلماء بين خالف وال. عبده نصف مثل يضمنه ولم

 " .عامبط طعام: " السالم عليه

 قول وھو ، به قتل ما بمثل قتل بشيء قتل فمن ، القصاص في المماثلة في أصل اآلية ھذه أن العلماء بين خالف ال:  السابعة

 تلك على عود فيتخذ ، بذلك يقتل إنه:  قول وللشافعية. بالسيف فيقتل الخمر وإسقاء كاللوطية بفسق يقتله لم ما ، الجمھور

 بالسم أو بالنار قتل من إن:  الماجشون ابن وقال. يموت حتى ماء الخمر عن ويسقى ، يموت حتى دبره في به ويطعن الصفة

 يقتل أنه إلى الجمھور وذھب. باطنة نار والسم" . هللا إال ، بالنار يعذب ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي لقول ، به يقتل ال

 .اآلية لعموم بذلك،

 رواه ، بالسيف قتل وتعذيب تطويل بالعصا القتل في كان إن إنه:  الروايتين إحدى في مالك لفقا بالعصا الَقَود وأما:  الثامنة

 عن نافع وابن أشھب وروى. الشافعي قول وھو ، ذلك فيه كان وإن بھا يقتل:  األخرى وفي. القاسم ابن وقاله ، وھب ابن عنه

 وال بالنبل يرمى ال وعليه. فال ضربات يضرب أن فأما ، مجھزة الضربة كانت إذا بھما يقتل أنه والعصا الحجر في مالك

 تدخل أن إال ، واجبة المماثلة أن علمائنا أقوال من والصحيح: " العربي ابن قال. عبدالملك وقاله ، التعذيب من ألنه بالحجارة

 كما ، ذلك به فعل لتعذيبا بقصد عينه وفقأ ورجله يده قطع إذا أنه على علماؤنا واتفق". السيف إلى فلتترك التعذيب حد في

 كله ھذا خالف إلى طائفة وذھبت. بالسيف قتل مضاربة أو مدافعة في كان وإن. الرعاء بقتلة وسلم عليه هللا صلى النبي فعل

 .والنخعي والشعبي حنيفة أبي مذھب وھو ، بالسيف إال قود ال:  فقالوا
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 يعذب ال: " وقوله ، الُمْثلة عن وبالنھي ،" بحديدة إال قود ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي بما ذلك على واحتجوا

 بين رض قد رأسھا وجد جارية أن مالك بن أنس عن األئمة رواه لما ، الجمھور إليه ذھب ما والصحيح" . النار رب إال بالنار

 به فأمر ، فأقر اليھودي فأخذ ، برأسھا فأومأت يھوديا ذكروا حتى ؟ أفالن ، أفالن! بك ھذا صنع من:  فسألوھا ، حجرين

. حجرين بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقتله:  رواية وفي. بالحجارة رأسه ترض أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

:  وقوله]. 126:  النحل[} ِبهِ  ُعوقِْبُتمْ  َما بِِمْثلِ  َفَعاقُِبوا َعاَقْبُتمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله مقتضى وھو ، صحيح صريح نص وھذا

 عن يروى ال ، المحدثين عند ضعيف فحديث جابر حديث من به استدلوا ما وأما. } َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما بِِمْثلِ  َعلَْيهِ  َفاْعَتُدوا{

 جارية رأس رض يھوديا أن:  أنس حديث ذلك على يدل ، بھا قتل بحديدة قتل إذا وأنه ، بموجبه قلنا صح لو ، صحيح طريق

 ، يمثل لم إذا بموجبھا أيضا فنقول المثلة عن النھي وأما. حجرين بين رأسه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرض نحجري بين

 صحيح" النار رب إال بالنار يعذب ال: " وقوله. األئمة أخرجه صحيح وھو ، العرنيين حديث ذلك على يدل ، به مثلنا مثل فإذا

 يموت، حتى النار في طرحه عمدا النار في طرحه إن:  الشافعي قال. القرآن عموم عليه يدل ، حرق حرق فإن ، يحرق لم إذا

 الرجل في العلم أھل من كثير وقول:  المنذر ابن قال. عبدالحكم بن محمد قول وھو ، مالك عن مختصره في الوقار وذكره

 من ألقاه أو ، فمات بئر في طرحه أو مات حتى خنقه لو:  فقال الحسن بن محمد ذلك في وخالف ، القود عليه:  الرجل يخنق

. القتل فعليه - واحد غير خنق قد - بذلك معروفا كان فإن ، الدية عاقلته على وكان قصاص عليه يكن لم ، فمات سطح أو جبل

 فال ، معناه في ھذا كان بالحجر الجارية رأس رض الذي اليھودي من وسلم عليه هللا صلى النبي أقاد ولما:  المنذر ابن قال

 .لقوله معنى

 أو بئر أو جبل من تردية أو بسم أو بخنق قتل فيمن فقال حنيفة أبو شذ وقد:  فقال حنيفة أبي عن غيره القول ھذا وحكى:  قلت

 على وكان والتردية بالخنق معروفا كان أو خشب أو حجر أو حديد بمحدد قتل إذا إال ، منه يقتص وال يقتل ال إنه:  بخشبة

 هللا شرعه الذي القصاص رفع إلى وذريعة ، األمة أمر عليه يكن لم ما وإحداث ، والسنة للكتاب رد منه وھذا. الدية عاقلته

 .مناص عنه فليس ، للنفوس

 كان إن:  مالك وقال. يموت حتى الحابس ويحبس القاتل يقتل:  عطاء فقال ، آخر وقتله رجال حبس فيمن واختلفوا:  التاسعة

 المنذر ابن واختاره. الحابس يعاقب والنعمان ثور وأبي الشافعي قول وفي ، جميعا قتال قتله يريد أنه يرى وھو حبسه

 إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر ابن عن الدارقطني وروى. التنزيل مقتضى وھو ، صحيح عطاء قول:  قلت

 ابن عن نافع عن أمية بن إسماعيل عن الثوري سفيان رواه". أمسكه الذي ويحبس القاتل يقتل اآلخر وقتله الرجل الرجل أمسك

 .مرسال إسماعيل عن جريج وابن معمر ورواه ، عمر

 أي] 229:  البقرة[} هللاَِّ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ {:  تعالى هللا قال ، التجاوز ھو االعتداء} اْعَتَدى َفَمنِ {:  تعالى قوله:  العاشر

 ال ، عرضه فخذ عرضك أخذ ومن ، قوله مثل عليه فرد شتمك ومن ، مظلمتك بقدر منه حقك فخذ ظلمك فمن ، يتجاوزھا

 قال فلو ، بالمعصية تقابل ال المعصية فإن ، عليك كذب وإن عليه تكذب أن لك وليس ، قريبه أو ابنه إلى وال أبويه إلى تتعدى

. زور شاھد يا كذاب يا:  له تقول أن فقصاصك ، نزا يا:  لك قال وإن. الكافر أنت:  له تقول أن لك جاز ، كافر يا:  مثال لك
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 قال ، الناس أموال آكل يا ، ظالم يا:  فقال عذر دون غني وھو مطلك وإن. الكذب في وأثمت كاذبا كنت ، زان يا له قلت ولو

. فيه يحبس لسجنفا عقوبته وأما ، فسرناه فبما عرضه أما" . وعقوبته عرضه يحل الواجد لَيُّ : " وسلم عليه هللا صلى النبي

 أو يصبر أو ، به أوذي ما بمثل يجازي أن المسلمين من أوذي من فأمر ، اإلسالم يقوى أن قبل ھذا نزل:  عباس ابن وقال

 أن ألحد يحل وال. السلطان إلى بتصييره ذلك نسخ:  وقيل]. 36:  التوبة[} َكافَّةً  اْلُمْشِرِكينَ  َوَقاتِلُوا{:  بقوله ذلك نسخ ثم ، يعفو

 .السلطان بإذن إال أحد من قتصي

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا{ 195:  اآلية ْھلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  ُتْلقُوا َوال هللاَّ َ  إِنَّ  َوأَْحِسُنوا التَّ  }اْلُمْحِسنِينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

ِ  َسِبيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا{:  حذيفة عن البخاري روى:  األولى ْھلَُكةِ  إِلَى ِبأَْيِديُكمْ  ُتْلقُوا َوال هللاَّ  بن يزيد وروى. النفقة في نزلت:  قال} التَّ

 ظھورھم ملصقو والروم ، الوليد بن عبدالرحمن الجماعة وعلى ، القسطنطينية غزونا:  قال عمران أبي أسلم عن حبيب أبي

 سبحان:  أيوب أبو فقال! التھلكة إلى بيديه يلقي ، هللا إال هإل ال! مه مه:  الناس فقال ، العدو على رجل فحمل ، المدينة بحائط

 عز هللا فأنزل ، ونصلحھا أموالنا في نقيم ھلم:  قلنا ، دينه وأظھر نبيه هللا نصر لما األنصار معاشر فينا اآلية ھذه أنزلت! هللا

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا{:  وجل  أيوب أبو يزل فلم. الجھاد وندع ونصلحھا أموالنا في نقيم أن التھلكة إلى باليد واإللقاء. اآلية} هللاَّ

 في الجھاد ترك ھو التھلكة إلى باليد اإللقاء أن أيوب أبو فأخبرنا. ھناك فقبره ، بالقسطنطينية دفن حتى هللا سبيل في مجاھدا

 .اكوالضح ومجاھد وقتادة والحسن حذيفة عن مثله وروي. ذلك في نزلت اآلية وأن ، هللا سبيل

 إلينا فأخرجوا ، الروم بمدينة كنا: " فقال بمعناه الخبر ھذا عمران أبي أسلم عن حبيب أبي بن يزيد عن الترمذي وروى:  قلت

 فضالة الجماعة وعلى ، عامر بن عقبة مصر أھل وعلى ، أكثر أو مثلھم المسلمين من إليھم فخرج ، الروم من عظيما صفا

 إلى بيديه يلقي هللا سبحان:  وقالوا الناس فصاح ، فيھم دخل حتى الروم صف على المسلمين من رجل فحمل ، عبيد بن

 معاشر فينا اآلية ھذه أنزلت وإنما ، التأويل ھذا اآلية ھذه تتأولون إنكم ، الناس أيھا يا:  فقال األنصاري أيوب أبو فقام. التھلكة

 قد أموالنا إن:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دون سرا عضلب بعضنا فقال ، ناصروه وكثر اإلسالم هللا أعز لما األنصار

 هللا صلى نبيه على هللا فأنزل ، منھا ضاع ما فأصلحنا أموالنا في أقمنا فلو ، ناصروه وكثر اإلسالم أعز قد هللا وإن ، ضاعت

ْھلَُكةِ  إِلَى ِديُكمْ ِبأَيْ  ُتْلقُوا َوال هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا{:  قلنا ما عليه يرد وسلم عليه  األموال على اإلقامة التھلكة فكانت. } التَّ

 حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال. الروم بأرض دفن حتى هللا سبيل في شاخصا أيوب أبو زال فما ، الغزو وتركنا وإصالحھا

 بأن بأيديكم تلقوا ال ىالمعن:  الناس وجمھور ومجاھد وعطاء وعكرمة عباس وابن اليمان بن حذيفة وقال". صحيح غريب

 يذكر لم إذ البخاري ذھب المعنى ھذا وإلى. أنفقه ما ، عندي ليس:  الرجل فيقول ، العيلة وتخافوا هللا سبيل في النفقة تتركوا

. شيئا أجد ال:  أحدكم يقولن وال ، مشقص أو سھم إال لك يكن لم وإن ، هللا سبيل في أنفق:  عباس ابن قال. أعلم وهللا ، غيره

 وذلك ، عباس ابن قاله. ثالث وقول. شيء عندي ليس:  فتقول التھلكة إلى بيدك تلقي وال ، عقاال ولو أنفق:  السدي عن ونحوه

:  فقالوا بالمدينة حاضرين األعراب من أناس إليه قام الجھاد إلى بالخروج الناس أمر لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 في الميسرة أھل يا تصدقوا يعني} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا{:  تعالى قوله فنزل ، أحد يطعمنا وال زاد الن ما فوهللا! نتجھز بماذا
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ْھلَُكةِ  إِلَى ِبأَْيِديُكمْ  ُتْلقُوا َوال{. هللا طاعة في يعني ، هللا سبيل  قال وھكذا ، فتھلكوا الصدقة عن بأيديكم تمسكوا وال يعني} التَّ

 عنكم تخلفوا إذا فإنھم ، الضعفاء على النفقة عن تمسكوا ال أي ، فتھلكوا الصدقة عن تمسكوا وال:  عباس ناب ومعنى. مقاتل

 الرجل ولكنه ، ال فقال ؟ الكتيبة على يحمل الرجل أھو:  اآلية ھذه في عازب بن للبراء قيل -  رابع وقول. فتھلكوا العدو غلبكم

. المعاصي في ذلك بعد فينھمك هللا من فييأس ، التوبة في فائدة وال المعاصي في بالغت قد:  ويقول بيديه فيلقي الذنب يصيب

 فعل كان وقد ، زاد بغير الجھاد في تسافروا ال المعنى:  أسلم بن زيد وقال. السلماني عبيدة وقاله ، هللا من اليأس:  فالھالك

 واللفظ ، الجھاد:  ھنا} هللاَِّ  َسِبيلِ {. أقوال خمسة فھذه. ناسال على عالة يكون أو ، الطريق في االنقطاع إلى ذلك فأداھم قوم ذلك

 .أيديكم تلقوا التقدير ، زائدة} ِبأَْيِديُكمْ { في والباء. سبله جميع بعد يتناول

َ  ِبأَنَّ  َيْعلَمْ  أَلَمْ {:  ونظيره  َفِبَما{:  كقوله ، لكلا عن بالبعض فعبر ، بأنفسكم أي" بأيديكم: " المبرد وقال]. 14:  العلق[} َيَرى هللاَّ

َمتْ  ِبَما{ ،] 30:  الشورى[} أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ   كذا أمر في بيده ألقى فالن:  تقول ، مثل ضرب ھذا:  وقيل]. 10:  الحج[} َيَداكَ  َقدَّ

 وهللا: [ لمطلبعبدا قول ومنه ، كان فعل أي في عاجز كل فعل فكذلك ، بيديه سالحه يلقي القتال في المستسلم ألن ، استسلم إذا

 الالم بضم التھلكة. برأيك حالك تفسد ال:  تقول كما ، بأيديكم أنفسكم تلقوا ال التقدير:  قوم وقال] لعجز للموت بأيدينا إلقاءنا إن

 هللا عصيتم تنفقوا لم إن أي. وغيره الزجاج قاله ، يھلككم فيما تأخذوا ال أي ، وتھلكة وھلكا ھالكا يھلك ھلك من مصدر

 وال:  آخر ومعنى. أموالكم منفعة بحرمان فتھلكوا ، غيركم منكم فيرثھا أموالكم تمسكوا ال اآلية معنى إن:  وقيل. موھلكت

ْھلَُكةِ  إِلَى ِبأَْيِديُكمْ  ُتْلقُوا َوال{:  ويقال. اآلخرة في والثواب الدنيا في الخلف عنكم فيذھب تمسكوا  فيرد حرام من تنفقوا ال يعني} التَّ

ْھلَُكةِ  إِلَى ِبأَْيِديُكمْ  ُتْلقُوا َوال{:  قال عكرمة عن ونحوه. لكوافتھ عليكم ُموا َوال{:  قال} التَّ ] 267:  البقرة[} ُتْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ

 .يحتمله اللفظ إذ ، فيه لدخوله ذكر ما جميع في عام" التھلكة إلى بأيديكم تلقوا وال" قوله:  الطبري وقال

 محمد بن والقاسم مخيمرة ابن القاسم فقال ، وحده العدو على وحمله الحرب في الرجل اقتحام في العلماء اختلف -  الثانية

 لم فان ، خالصة بنية  وكان ، قوة فيه كان إذا العظيم الجيش على وحده الرجل يحمل أن بأس ال:  علمائنا من وعبدالملك

 قوله في بين وذلك ، منھم واحد مقصوده ألن ، فليحمل النية وخلصت الشھادة لبط إذا:  وقيل. التھلكة من فذلك قوة فيه تكن

ِ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  َنْفَسهُ  َيْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى  على الرجل يحمل أن فأما:  منداد خويز ابن وقال]. 207:  البقرة[} هللاَّ

 من سيقتل أن ظنه على وغلب علم إن:  حالتان فلذلك والخوارج ربينوالمحا اللصوص جماعة أو العسكر جملة على أو مائة

 المسلمون به ينتفع أثرا يؤثر أو سيبلي أو نكاية سينكي ولكن يقتل أن ظنه على وغلب علم لو وكذلك ، فحسن وينجو عليه حمل

 من فيال فصنع منھم رجل فعمد ، الفيلة من المسلمين خيل نفرت الفرس لقي لما المسلمين عسكر أن بلغني وقد. أيضا فجائز

: فقال. قاتلك إنه:  له فقيل يقدمھا كان الذي الفيل على فحمل الفيل من فرسه ينفر لم أصبح فلما ، ألفه حتى فرسه به وأنس طين

 في ضعوني:  المسلمين من رجل قال ، بالحديقة حنيفة بنو تحصنت لما اليمامة يوم وكذلك. للمسلمين ويفتح أقتل أن ضير ال

 .الباب وفتح وحده وقاتلھم ففعلوا ، إليھم وألقوني ؟ ؟ الحجفة

 فلك: " قال ؟ محتسبا صابرا هللا سبيل في قتلت إن أرأيت:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قال رجال أن روي ما ھذا ومن:  قلت

 في أحد يوم أفرد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن مسلم صحيح وفي. قتل حتى العدو في فانغمس" . الجنة

 من رجل فتقدم" الجنة في رفيقي ھو" أو" الجنة وله عنا يردھم من: " قال رھقوه فلما ، قريش من ورجلين األنصار من سبعة
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 األنصار من رجل فتقدم" . الجنة في رفيقي ھو" أو" الجنة وله عنا يردھم من: " فقال أيضا رھقوه ثم. قتل حتى فقاتل األنصار

 الرواية ھكذا" . أصحابنا أنصفنا ما: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، السبعة قتل حتى كذلك يزل فلم. قتل حتى اتلفق

 ترجع أنھا ووجھھا ، الباء ورفع الفاء بفتح وروي. قتلوا حتى للقتال ندلھم لم أي ، الباء بفتح" أصحابنا" الفاء بسكون" أنصفنا"

 ، وحده وھو المشركين من رجل ألف على واحد رجل حمل لو:  الحسن بن محمد وقال. أعلم وهللا ، أصحابه من عنه فر لمن

 غير في للتلف نفسه عرض ألنه ، مكروه فھو كذلك يكن لم فإن ، العدو في نكاية أو نجاة في يطمع كان إذا بأس بذلك يكن لم

 للمسلمين منفعة فيه وألن ، جوازه يبعد فال صنيعه لمث يصنعوا حتى عليھم المسلمين تجرئة قصده كان فإن. للمسلمين منفعة

 للمسلمين نفع فيه كان وإذا. جوازه يبعد فال الدين في المسلمين صالبة وليعلم العدو إرھاب قصده كان وإن. الوجوه بعض على

َ  إِنَّ { : قوله في المؤمنين به هللا مدح الذي الشريف المقام فھو الكفر وتوھين هللا دين إلعزاز نفسه فتلفت  ِمنَ  اْشَتَرى هللاَّ

 أن ينبغي ذلك وعلى. نفسه بذل من بھا هللا مدح التي المدح آيات من غيرھا إلى ، اآلية] 111:  التوبة[} أَْنفَُسُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ 

 درجات أعلى في كان قتل حتى فيه نفسه فبذل الدين في نفعا رجا متى أنه المنكر عن والنھي بالمعروف األمر حكم يكون

]. 17:  لقمان[} األُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  أََصاَبكَ  َما َعلَى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ {:  تعالى هللا قال ، الشھداء

 تكلم ورجل لبعبدالمط بن حمزة الشھداء أفضل: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن عكرمة روى وقد

 .تعالى شاء إن" عمران آل" في ھذا في القول وسيأتي" . فقتله جائر سلطان عند حق بكلمة

 في" أحسنوا: " وقيل. عليكم إخالفه في با الظن وأحسنوا ، الطاعة في اإلنفاق في أي} َوأَْحِسُنوا{:  تعالى قوله:  الثالثة

 .صحابةال بعض عن ذلك روي ، الطاعات بامتثال أعمالكم

وا{ 196:  اآلية ِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَتِمُّ َّ  َفَمنْ  َمِحلَّهُ  اْلَھْديُ  َيْبلُغَ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُوا َوال اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرُتمْ  َفإِنْ  ِ
ً  ِمْنُكمْ  َكانَ   اْسَتْيَسرَ  َفَما اْلَحجِّ  إِلَى بِاْلُعْمَرةِ  َتَمتَّعَ  َفَمنْ  أَِمْنُتمْ  َفإَِذا ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ  ِصَيامٍ  ِمنْ  َففِْدَيةٌ  َرْأِسهِ  ِمنْ  أَذىً  بِهِ  أَوْ  َمِريضا
امٍ  َثالَثةِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ  اْلَھْديِ  ِمنَ   اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري أَْھلُهُ  َيُكنْ  لَمْ  َمنْ لِ  َذلِكَ  َكاِملَةٌ  َعَشَرةٌ  تِْلكَ  َرَجْعُتمْ  إَِذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  فِي أَيَّ

قُوا اْلَحَرامِ  َ  َواتَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ  }اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

وا{:  تعالى قوله َِّ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَِتمُّ  :  مسائل سبع فيه} ِ

ُھنَّ {:  كقوله ، بھما واإلتيان أداؤھما:  فقيل ،  ةوالعمر الحج بإتمام المراد المعنى في العلماء اختلف:  األولي :  البقرة[} َفأََتمَّ

وا ُثمَّ {:  وقوله] 124 َيامَ  أَِتمُّ  ما على ، العمرة أوجب من مذھب على وھذا ، بالصيام ائتوا أي] 187:  البقرة[} اللَّْيلِ  إِلَى الصِّ

 قال ، يفسخه وال فيه المضي عليه وجب بنسك أحرم من فإن ، فيھما الشروع بعد تمامھما المراد:  قال يوجبھا لم ومن. يأتي

 عن ذلك وروي. أھلك دويرة من بھما تحرم أن إتمامھما:  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وعن. زيد وابن الشعبي معناه

 ال لھما قاصدا جتخر أن إتمامھما:  الثوري سفيان وقال. حصين بن عمران وفعله ، وقاص أبي بن وسعد الخطاب بن عمر

 ابن وقاله ، وقران تمتع غير من منھما واحد كل يفرد أن إتمامھما:  عمر وقال". " قوله ھذا ويقوي ، ذلك لغير وال لتجارة

 اللھم لبيك:  فيقولون إحرامھم في يشركون كانوا أنھم وذلك ، لكم ينبغي ال ما فيھما تستحلوا أال إتمامھما:  مقاتل وقال. حبيب

 .آخر بشيء تخلطوھما وال فأتموھما:  فقال. ملك وما تملكه ، لك ھو شريكا إال لك شريك ال ، لبيك
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 فقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقتھا التي المواقيت قبل اإلحرام في حصين بن عمران وفعله علي عن روي ما أما:  قلت

 إسحاق وأبو وعبدالرحمن وعلقمة األسود وكان ، إيلياء نم أھل عمر أن وثبت ، السلف من وجماعة مسعود بن عبدهللا به قال

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت سلمة أم عن والدارقطني داود أبو وروى. الشافعي فيه ورخص ، بيوتھم من يحرمون

 وما ذنبه من تقدم ما له غفر" رواية في" أمه ولدته كيوم ذنوبه من كان عمرة أو بحج المقدس بيت من أحرم من: " وسلم

 قبل اإلحرام إجازة ھذا ففي". مكة إلى يعني ، المقدس بيت من أحرم وكيعا هللا يرحم: " وقال داود أبو وخرجه" . تأخر

 بن عمران على أنكر وأنه ، الخطاب بن عمر عن ذلك ويروى ، الميقات قبل أحد يحرم أن هللا رحمه مالك وكره. الميقات

 ، المواقيت العمل وجه:  وإسحاق أحمد وقال. الميقات قبل إحرامه عمر ابن على ثمانع وأنكر. البصرة من إحرامه حصين

 يحرم ولم ، الحج لمجمل بيانا فصارت ، وعينھا المواقيت وقت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن القول لھذا الحجة ومن

 إن األفضل فھو وسلم عليه هللا صلى فعله وما ، ألمته وقته الذي ميقاته من أحرم بل ، لحجته بيته من وسلم عليه هللا صلى

 خير ما:  عائشة بقول أفضل ذلك بأن األولى المقالة أھل واحتج. بعدھم والتابعين الصحابة جمھور صنع وكذلك. هللا شاء

 وقد ، ذلك في الصحابة عن ذكر ما مع سلمة أم وبحديث ، أيسرھما اختار إال أمرين بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 كان ميقاته من إحرامه أن وعلموا ، ومراده مغزاه وعرفوا ، ميقاته من حجته في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إحرام شھدوا

 .أمته على تيسيرا

 قرن، نجد وألھل ، الجحفة الشام وألھل ، الحليفة ذا المدينة ألھل وقت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن األئمة روى:  الثانية

 ، أنشأ حيث فمن ذلك دون كان ومن. والعمرة الحج أراد ممن أھلھن غير من عليھن أتى ولمن لھن ھن ، يلملم اليمن ھلوأل

. منه شيئا يخالفون ال ، واستعماله الحديث ھذا بظاھر القول على العلم أھل وأجمع. منھا يھلون مكة من مكة أھل حتى

 وقت وسلم عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن عن والترمذي داود أبو فروى ، وقته وفيمن العراق أھل ميقات في واختلفوا

 عن داود أبي كتاب وفي. عرق ذات العراق ألھل وقت عمر أن وروي. حسن حديث ھذا:  الترمذي قال. العقيق المشرق ألھل

 ألن وقته عمر أن روى ومن. الصحيح ھو وھذا ، عرق ذات العراق ألھل وقت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة

 يومئذ كلھا والشام. الجحفة الشام ألھل وقت كما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقته بل ، منه فغفلة ، افتتحت وقته في العراق

 فيه خالف ال ما وھذا ، عمر عھد على إال الشام وال العراق تفتح ولم ، البلدان من يومئذ وغيرھا العراق كانت كما كفر دار

 أحوط والعقيق ، ميقاته من الجميع عند أحرم فقد عرق ذات من أحرم مشرقي أو عراقي كل:  عمر أبو قال. السير أھل بين

 .بإجماع أيضا ميقاتھم عرق وذات ، عرق ذات من وأولى عندھم

 الميقات عند إلحراما رأى من ذلك من منع وإنما ، محرم أنه الميقات يأتي أن قبل أحرم من أن على العلم أھل أجمع:  الثالثة

 وكلھم ، إحرامه في يحدث أن يؤمن ال بما يتعرض وأن ، عليه هللا وسع قد ما نفسه على المرء يضيق أن كراھية ، أفضل

 .ينقص ولم زاد ألنه ، ذلك فعل إذا اإلحرام ألزمه

 أتيت:  معبد بن الصبي قال. الحج مبإتما أمر كما بإتمامھا أمر تعالى ألنه ، العمرة وجوب على دليل اآلية ھذه في:  الرابعة

. جميعا بھما أھللت وإني ، علي مكتوبتين والعمرة الحج وجدت وإني ، فأسلمت نصرانيا كنت إني فقلت عنه هللا رضي عمر

 قال وبوجوبھما". علي مكتوبتين والعمرة الحج وجدت: " قوله عليه ينكر ولم:  المنذر ابن قال نبيك لسنة ھديت عمر له فقال
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:  يقول كان عمر بن عبدهللا أن نافع أخبرني:  قال جريج ابن عن الدارقطني وروى. عباس وابن عمر وابن طالب أبي بن يعل

 ولم:  قال. وتطوع خير فھو شيئا بعدھا زاد فمن ، سبيال ذلك استطاع من واجبتان وعمرة حجة عليه إال أحد هللا خلق من ليس

 من الحج كوجوب واجبة العمرة:  قال عباس ابن أن عكرمة عن وأخبرت:  جريج ابن قال. شيئا مكة أھل في يقول أسمعه

 بن وسعيد والشعبي سيرين وابن والحسن ومجاھد وطاوس عطاء التابعين من وجوبھا إلى ذھب وممن. سبيال إليه استطاع

:  الثوري وقال. المالكيين نم الجھم وابن عبيد وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي شداد بن وعبدهللا ومسروق بردة وأبو جبير

. الدارقطني ذكره ، بدأت بأيھما يضرك ال صالتان:  فقال ، الحج قبل العمرة عن ثابت بن زيد وسئل. واجبة أنھا سمعنا

 فريضتان والعمرة الحج إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ثابت بن زيد عن سيرين بن محمد عن مرفوعا وروي

 الرأي وأصحاب النخعي قول وھو. تركھا في أرخص أحدا نعلم وال سنة العمرة:  يقوله مالك وكان" . بدأت ابأيھم يضرك ال

 ابن قاله ، ثابتة سنة وبأنھا ، كالحج يوجبھا كان أنه حنيفة أبي عن والبغداديين القزوينيين بعض وحكى. المنذر ابن حكى فيما

 عبدالرحيم حدثنا كريب أبو العالء بن محمد حدثنا زكريا بن القاسم بن محمد حدثنا الدارقطني روى. عبدهللا بن وجابر مسعود

 الصالة عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رجل سأل:  قال عبدهللا بن جابر عن المنكدر بن محمد عن حجاج عن سليمان بن

 بن يحيى رواه" . لك خير تعتمر وأن ال: " قال ؟ ھي أواجبة:  العمرة عن فسأله" نعم: " قال ؟ ھو أواجب:  والحج والزكاة

 وأما:  قالوا. السنة من يوجبھا لم من حجة فھذه جابر قول من موقوفا جابر عن المنكدر ابن عن جريج وابن حجاج عن أيوب

 فقال كاةوالز الصالة ابتدأ فإنه ، االبتداء في ال اإلتمام وجوب في قرنھا إنما سبحانه هللا ألن ، للوجوب فيھا حجة فال اآلية

الةَ  َوأَقِيُموا{ َكاةَ  َوآُتوا الصَّ َِّ {:  فقال الحج بإيجاب وابتدأ]. 20:  المزمل[} الزَّ ِ  ولما] 97:  عمران آل[} اْلَبْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعلَى َو

 اآلية جاءت نمافإ ، جميعھا في اإلتمام لزم عمر عشر اعتمر أو ، حجج عشر حج فلو ، بابتدائھا ال بإتمامھا أمر العمرة ذكر

 بعرفة، الوقوف الحج عماد:  قال بأن وجوبھا على النظر جھة من المخالف واحتج. أعلم وهللا ، االبتداء إللزام ال اإلتمام إللزام

 .أفعالھا في فريضتھا تساوي الصالة سنة أن كما ، أفعاله في تساويه أن لوجب الحج كسنة كانت فلو ، وقوف العمرة في وليس

 التاء، بنصب" العمرة" الجماعة وقرأ. الوجوب عدم على تدل وھي ،" العمرة" في التاء برفع حيوة وأبو الشعبي قرأ : الخامسة

وا{ مسعود ابن مصحف وفي. الوجوب على تدل وھي  والعمرة الحج وأقيموا" عنه وروي}  البيت إلى َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَِتمُّ

 الحاجة وقضاء والتنافر والتناضل والتظاھر لالجتماع الحج تقصد كانت العرب أن ھنا هللا ربذك التخصيص وفائدة". البيت إلى

 ألداء إليه بالقصد سبحانه هللا فأمر ، بمعتقد قربة وال ، بقصد حظ وال ، طاعة فيه  ليس ذلك وكل ، األسواق وحضور

 .يأتي ما على ، التجارة في سامح ثم ، حقه وقضاء فرضه

 بغير شھودھا أن ـ وعليه له جار والقلم ـ عمرة وال حجا ينوي ال وھو الحج مناسك شھد فيمن العلماء بين خالف ال:  السادسة

وا{:  تعالى لقوله ، فرضا تجب النية وأن ، عنه مغن غير قصد وال نية  فرض وھي ، النية حضور العبادة تمام ومن} َوأَِتمُّ

 كتاب في الربيع وذكر. يأتي ما على" معا وعمرة بحجة لبيك: " راحلته ركب لما السالم عليه لقوله ، اإلحرام عند كاإلحرام

 قضى حتى يلب ولم نوى ولو ، معتمرا وال حاجا يكن لم عمرة وال حجا ينو ولم رجل لبى ولو:  قال الشافعي عن البويطي

 علي فعل ما مثل فعل ومن:  قال". بالنيات األعمال إنما: " وسلم عليه هللا صلى النبي بحديث واحتج ، تاما حجه كان المناسك

 .الصالة بخالف ، تقدمت قد لغيره نية على وقعت ألنھا ، النية تلك أجزته وسلم عليه هللا صلى النبي إھالل على أھل حين
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 سبيل ال:  كمال فقال ، بعرفة الوقوف قبل ھذا ويعتق ھذا يحتلم ثم بالحج يحرمان والعبد المراھق في العلماء واختلف:  السابعة

وا{:  تعالى بقوله متمسكا ألحد وال اإلحرام رفض إلى لھما َِّ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَِتمُّ  وال حجه يتم فال إحرامه رفض ومن} ِ

 من يجزه لم ذلك حجه على تمادى فإن ، إحراما يجدد أن بعرفة الوقوف قبل بلغ إذا للصبي جائز:  حنيفة أبو وقال. عمرته

 استحال بلغ حين لزمه ثم بالحج أحرم حين له الزما الفرض يكن ولم ، عنه يجزي الحج يكن لم لما بأنه واحتج. سالماإل حجة

 النافلة قطع فوتھا وخشي المكتوبة عليه وأقيمت نافلة في دخل كمن ، فرضه ويعطل بنافلة عليه تعين قد فرض عن يشغل أن

 ، اإلسالم حجة من أجزأه محرما بھا فوقف بعرفة الوقوف قبل بلغ ثم الصبي أحرم إذا:  الشافعي وقال. المكتوبة في ودخل

 الفجر طلوع قبل بھا الوقوف فأدركا والبلوغ العتق بعد عرفة إلى فرجعا بھا الصبي وبلغ بمزدلفة عتق ولو:  قال. العبد وكذلك

 واحتج. عندي بالبين ذلك وليس ، إلي أحب انك دما فأھراقا احتاطا ولو ، دم عليھما يكن ولم ، اإلسالم حجة من عنھما أجزت

: بالحج مھال اليمن من أقبل حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له قال إذ عنه هللا رضي علي بحديث اإلحرام تجديد إسقاط في

 وسقت بالحج أھللت فإني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. نبيك كإھالل بإھالل اللھم لبيك:  قلت قال" أھللت بم"

. قران أو تمتع أو إلفراد نية بتجديد أمره وال ، مقالته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه ينكر ولم:  الشافعي قال" . الھدي

 لم إذا يبلغ والصبي ، يعتق العبد وكذلك ، اإلسالم حجة من أجزأه:  بالحج فيحرم عرفة عشية يسلم النصراني في مالك وقال

 .الميقات من يحرم ولم الحج أراد من الدم يلزم وإنما ، منھم واحد على دم وال محرمين يكونوا

 اإلحرام يلزمھما ال فإنھما والنصراني الصبي بخالف ، الميقات تجاوز في عندھم كالحر وھو. الدم العبد يلزم:  حنيفة أبو وقال

 .الميقات ترك في عليھما شيء وال ، المكي حكم احكمھم كان الصبي وبلغ الكافر أسلم فإذا. عنھما الفرض لسقوط مكة لدخول

 :  مسألة عشرة أثنتا فيه} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرُتمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله

 .الُعضل من ُعْضلة ، مشكلة آية ھذه:  العربي ابن قال:  األولى

" جملة" فـ ، جملة بالعوائق تقصده الذي الوجه من المنع ھو اراإلحص:  فنقول البيان غاية نبينھا ونحن ، فيھا إشكال ال:  قلت

:  قولين على ھنا المانع تعيين في العلماء واختلف. كان ما أو مرض أو سلطان جور أو عدو حصر كان ، كان عذر بأي أي

 وأنس عمر وابن عباس ابن قاله ، خاصة العدو:  وقيل. العدو ال المرض ھو:  وغيرھما الزبير بن وعروة علقمة قال:  األول

 ، للمرض عرض" أحصر" أن على ومحصليھا اللغة أھل أكثر ورأى. علمائنا اختيار وھو:  العربي ابن قال. والشافعي

 .العدو به نزل" حصر"و

:  وقالوا ھذا في مالك أصحاب سائر وخالفه ، وحده أشھب إال به يقل فلم علمائنا اختيار أنه من العربي ابن حكاه ما:  قلت

 أبو وحكى. المنتقى في الباجي قاله ، محصور فھو حصرا حصر:  فيه يقال فإنما العدو وأما ، المرض ھو إنما اإلحصار

" حصر"و ، بالمرض" أحصر: " والكسائي عبيدة أبو وقال. يأتي ما على ، اللغة أھل جميع عند كذلك أنه الزجاج إسحاق

 جميعا فيھما أحصر يقال:  طائفة وقالت. بالعدو وأحصر ، بالمرض فحصر ، العكس على فارس البن المجمل وفي. بالعدو

 .عمر أبو حكاه ، الرباعي من
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 المرض في واحد بمعنى ھما:  الفراء وقال. فتأمله ، فيھما" أحصر" موطئه في ترجم حيث مالك قول يشبه وھو:  قلت

 ، الحصر فيه فيستعمل المرض فأما ، العدو في يستعمل اإلحصار أن الشافعية وادعت:  نصر أبو القشيري قال. والعدو

 .فيھما يستعمالن أنھما والصحيح

 ، وحبسته منعته حصرا الرجل حصرت:  الخليل قال. خالفه على وغيره أحمد بن الخليل نص قد الشافعية ادعته ما:  قلت

 المرض في والثاني ، حصرت من ثالثيا األول جعل ، قال ھكذا  ، نحوه أو مرض من المناسك بلوغ عن الحاج وأحصر

 السفر من منعه إذا المرض أحصره:  السكيت ابن وقال. العدو حصر إال حصر ال:  عباس ابن قول خرج ھذا وعلى. رباعيا

:  األخفش قال. وحصارا محاصرة وحاصروه ، به فأطافوا عليه ضيقوا إذا يحصرونه العدو حصره وقد. يريدھا حاجة من أو

 أبو قال. نفسي أحصر جعلني أي ، مرضي وأحصرني ، بولي وأحصرني:  قال. حبسته يأ ، محصور فھو الرجل حصرت

 .حبسني أي ، وأحصرني الشيء حصرني:  الشيباني عمرو

 لِْلفَُقَراءِ {:  تعالى هللا قول في ذلك قيل وقد ، المرض في" أحصر"و ، العدو في" حصر" أن على اللغة أھل من فاألكثر:  قلت

 :  ميادة ابن وقال]. 273:  البقرة[} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي واأُْحِصرُ  الَِّذينَ 

 شغول أحصرتك أن وال عليك...  تباعدت تكون أن ليلى ھجر وما

 حصر:  يقال ، حصر إال فيه يقال فال العدو من فأما ، المرض من ھو إنما اللغة أھل جميع عند اإلحصار:  الزجاج وقال

 عن نفسه يحبس للذي الحصير ومنه ، الحبس من الكلمة وأصل. ذكرناه ما على فدل ، إحصارا أحصر األول وفي ، حصرا

 البردي طاقات بعض النضمام عليه يجلس الذي والحصير. الحجاب وراء من كالمحبوس ألنه الملك:  والحصير. بسره البوح

 .غيره مع الشيء كحبس ، بعض إلى

 أو عدو أو بمرض اإلحرام بعد مكة من ممنوعا يصير من لمحصرا:  الحنفية قالت الحبس الحصر أصل كان ولما:  الثانية

 قال ، المرض من يكون ال أنه على يدل ال اآلية آخر في األمن وذكر:  قالوا ، مطلقا اإلحصار بمقتضى واحتجوا. ذلك غير

" . والعلوص للوصوا الشوص من أمن بالحمد العاطس سبق من: " وقال ،" الجذام من أمان الزكام: " وسلم عليه هللا صلى

 حبس جعلنا وإنما:  قالوا. سننه في ماجة ابن أخرجه. البطن وجع:  والعلوص. األذن وجع:  واللوص. السن وجع:  الشوص

 والشافعي عباس وابن الزبير وابن عمر ابن وقال. الظاھر بداللة ال ، حكمه في كان إذا المرض على قياسا حصارا العدو

 هللا رسول المشركون صد حين الحديبية عمرة في ست سنة في نزلت اآلية ألن ، العدو حصر يةباآل المراد:  المدينة وأھل

 فنحر البيت دون قريش كفار فحال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا:  عمر ابن قال. مكة عن وسلم عليه هللا صلى

 .أعلم وهللا ، برأتم:  يقل ولم. } أَِمْنُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله ھذا على ودل. رأسه وحلق ھديه وسلم عليه هللا صلى النبي

 قتادة وقال. رأسه ويحلق ھدي ثم كان إن ھديه وينحر أحصر حيث يحل بعدو المحصر أن على الناس جمھور:  الثالثة

 بل ، النحر يوم على يتوقف ال اإلحصار دم:  حنيفة أبو وقال. حالال صار محله بلغ فإذا ، أمكنه إن بھديه يبعث:  وإبراھيم

 لھذه وسيأتي. يجزه لم قبله نحر وإن ، النحر يوم على يتوقف:  فقاال صاحباه وخالفه ، محله بلغ إذا النحر يوم قبل ذبحه يجوز

 .بيان زيادة المسألة
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 ولق وھو ، الھدي عليه أن سجن في حبسه سلطان أو مسلم أو كافر بعدو أحصر من أن على العلماء من األكثر:  الرابعة

 معه، ساقه يكون أن إال ھدي عمرة أو حج في البيت عن صد من على ليس:  يقول القاسم ابن وكان. أشھب قال وبه ، الشافعي

 ، بعمرة أحرم حين وقلده أشعره كان قد ھديا الحديبية يوم نحر إنما وسلم عليه هللا صلى النبي أن حجتھما ومن. مالك قول وھو

 ، واإلشعار بالتقليد وجب ھديا كان ألنه ، فنحر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به أمر للصد محله الھدي ذلك يبلغ لم فلما

 عن صد من على يجب ال فلذلك ، الصد أجل من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ينحره ولم ، فيه الرجوع يجز فلم  وخرج

 فدل ، الھدي نحر حتى رأسه يحلق ولم الحديبية يوم يحل لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بأن الجمھور واحتج. ھدي البيت

 وھو ، به إال يحل ال عليه وقدر وجده فمتى فقيرا كان وإن ، عنده كان إن ھدي ذبح المحصر إحالل شرط من أن على ذلك

 }اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرُتمْ {:  قوله مقتضى

 .قوالن ، يشتريه ھديا يجد ال من وكذلك ، للشافعي القوالنو ، عليه قدر إذا ويھدي يحل:  قيل وقد

 فال المرض أحصره من:  وأصحابھما والشافعي مالك وقال. بعدو كالمحصر بمرض المحصر:  وغيره عطاء قال:  الخامسة

 ذلك في مكة وأھل:  مالك قال. الھالل عليه خفي أو العدد أخطأ من وكذلك. يفيق حتى سنين أقام وإن بالبيت الطواف إال يحله

 مرضه، من يبرأ حتى شيء من يحل ال إحرامه على وبقي وافتدى به تداوى دواء إلى المريض احتاج وإن:  قال. اآلفاق كأھل

 قول كله وھذا. عمرته أو حجته من وحل ، والمروة الصفا بين وسعى ، سبعا به فطاف البيت إلى مضى مرضه من برىء فإذا

 بمرض المحصر في قالوا أنھم الزبير وابن عمر وابن وعائشة عباس وابن عمر عن روي ما ىإل ذلك في وذھب ، الشافعي

 مالك عند حاله ھذه كانت من وحكم. منخرق بطن أو كسر أصابه من وكذلك. بالبيت الطواف إال يحله ال إنه:  العدد خطأ أو

 ، بعمرة وتحلل فطاف البيت إلى أفاق إذا ىمض شاء إن ، لمرضه بعرفة الوقوف فوت خاف إذا بالخيار يكون أن وأصحابه

 في حجته ومن. عليه ھدي فال الحاج عنه نھي مما شيئا يواقع ولم إحرامه على أقام وإن ، قابل إلى إحرامه على أقام شاء وإن

 محصورا قيب إذا المكي في وقال. بالبيت الطواف إال يحله ال حكمه ھذا أن العدد أخطأ من أن على الصحابة من اإلجماع ذلك

 ابن وقال. وأھدى حج قابل كان فإذا ، ويحل المعتمر يفعله ما ويفعل فيلبي الحل إلى يخرج فإنه:  حجھم من الناس فرغ حتى

 بكر أبو القول ھذا واختار. نعشا نعش وإن بعرفة يقف أن من له بد ال:  أھلھا من بمكة أحصر من إحصار في الزھري شھاب

 والھدي الحج إعادة من اآلفاق على ما عليه أن المكي المحصر في مالك قول:  فقال المالكي بكير نب عبدهللا بن أحمد بن محمد

 قول ھذا في عندي والقول:  قال. }الحرام المسجد حاضري أھله يكن لم لمن ذلك{:  وجل عز هللا لقول ، الكتاب ظاھر خالف

 ، الحج فاته وإن يتعالج المسافة لبعد يقيم أن الحرام المسجد يحاضر أھله يكن لم لمن وجل عز هللا من اإلباحة أن في الزھري

. بالبيت المسافة لقرب نعشا نعش وإن المشاھد يحضر فإنه الصالة مثله في تقصر ال ما الحرام المسجد وبين بينه كان من فأما

 ھامة لدغ أو راحلة إضالل أو نفقة ذھاب أو مرض أو بعدو البيت إلى الوصول من منع من كل:  وأصحابه حنيفة أبو وقال

 والحسن وقتادة عروة قال كذلك. إحرامه من حل فقد نحر فإذا ، ھديه بثمن أو بھديه ويبعث إحرامه على مكانه يقف فإنه

 .اآلية} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرُتمْ {:  تعالى لقوله ، العراق وأھل ومجاھد والنخعي وعطاء

 وأبي الثوري قول وھو ، عدو أو بمرض الحصر خاف إذا الحج في االشتراط المحرم ينفع ال:  وأصحابه مالك قال:  السادسة

 حنبل بن أحمد وقال. األرض من حبستني حيث ومحلي ، لبيك اللھم لبيك:  أھل إذا يقول أن واالشتراط. وأصحابھم حنيفة
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 حديث وحجتھم ، والتابعين الصحابة من واحد غير هوقال ، شرطه وله يشترط أن بأس ال:  ثور وأبو راھويه بن وإسحاق

 أأشترط؟ ، الحج أردت إني ، هللا رسول يا:  فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتت أنھا عبدالمطلب بن الزبير بنت ضباعة

 داود أبو أخرجه" . حبستني حيث األرض من ومحلي لبيك اللھم لبيك قولي: " قال ؟ أقول فكيف:  قالت". نعم: " قال

 .هللا حبسه حيث محله وكان ، أعده لم ضباعة حديث ثبت لو:  الشافعي قال. وغيرھما والدارقطني

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت:  المنذر ابن قال ، المنذر وابن البستي حاتم أبو منھم ، واحد غير صححه قد:  قلت

:  المنذر ابن قال. بمصر عنه وقف ثم ، بالعراق ھو إذ الشافعي قال وبه" . واشترطي حجي: " الزبير بنت لضباعة قال

 عباس ابن عن أخبراه وعكرمة طاوسا أن الزبير أبو أخبرني:  قال جريج ابن أخبرنا عبدالرزاق وذكره. أقول األول وبالقول

 تأمرني فكيف ، الحج أريد إنيو ثقيلة امرأة إني:  فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى الزبير بنت ضباعة جاءت:  قال

 .صحيح إسناد وھذا. فأدركت:  قال" . حبستني حيث محلي أن واشترطي أھلي: " قال ؟ أھل أن

 عليه قضاء فال بعدو أحصر من:  والشافعي مالك فقال ، أحصر من على القضاء وجوب في أيضا العلماء واختلفت:  السابعة

 من عند العمرة وكذلك ، عليه وجوبه حسب على الحج عليه فيكون ، حج يكن لم ضرورة يكون أن إال ، عمرته وال بحجه

 إن:  الرأي أصحاب قال. الطبري قول وھو ، وعمرة حجة عليه عدو أو بمرض المحصر:  حنيفة أبو وقال. فرضا أوجبھا

 مھال كان وإن. وعمرتين حجة قضى قارنا كان وإن. عمرة صار بالحج إحرامه ألن ، وعمرة حجة قضى بحج مھال كان

 خرجت:  قال مھران ابن ميمون بحديث واحتجوا. تقدم ما على ، عدو أو بمرض المحصر عندھم وسواء. عمرة قضى بعمرة

 أن منعوني الشام أھل إلى انتھيت فلما ، بھدي قومي من رجال معي وبعث بمكة الزبير ابن الشام أھل حاصر عام معتمرا

 عباس ابن فأتيت ، عمرتي ألقضي خرجت المقبل العام من كان فلما ، رجعت ثم حللت ثم مكاني الھدي فنحرت ، الحرم أدخل

 في الحديبية عام نحروا الذي الھدي يبدلوا أن أصحابه أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإن ، الھدي أبدل:  فقال ، فسألته

 عكرمة رواه" . أخرى عمرة أو أخرى حجة وعليه حل فقد عرج أو كسر من: "  السالم عليه بقوله واستدلوا. القضاء عمرة

 حجة وعليه حل فقد كسر أو عرج من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال األنصاري عمرو بن الحجاج عن

 تلكل قضاء كان إنما الحديبية عام من المقبل العام في وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاعتمار:  قالوا" . أخرى

 وال أصحابه من أحدا يأمر لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بأن مالك واحتج. القضاء عمرة لھا قيل ولذلك:  قالوا ، العمرة

 إن:  المقبل العام في قال وال ، الوجوه من بوجه عنه ذلك حفظ وال ، لشيء يعودوا أن وال شيئا يقضوا أن معه كان ممن

 قيل وإنما ، سواء القضية وعمرة القضاء وعمرة:  قالوا. عنه ذلك ينقل ولم ، فيھا حصرت يالت العمرة عن قضاء ھذه عمرتي

 ، قابل من وقصده البيت عن الرجوع على العام ذلك في وصالحھم قريشا قاضى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ذلك لھا

 .القضية عمرة بذلك فسميت

 بن الحجاج حديث ظاھر على ثور أبي غير الكسر بنفس مكانه يحل أنه عرج أو كسر فيمن الفقھاء من أحد يقل لم:  الثامنة

 فقال ، يحل به فيما اختلفوا ولكن ، كسر من يحل أنه على العلماء وأجمع. وأصحابه علي بن داود ذلك على وتابعه ، عمرو

 تقدم ما على ، به يتحلل ما وفعل بالنية ليح:  يقول الكوفيين من خالفه ومن. غيره يحله ال بالبيت بالطواف يحل:  وغيره مالك

 .مذھبه من
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 ألنھا ، العمرة في إحصار ال:  سيرين ابن وقال. والعمرة الحج في عام اإلحصار أن األمصار علماء بين خالف ال:  التاسعة

 ابن عن وحكي. اآلية نزلت ذلك وفي ، ضرر العذر زوال إلى الصبر في لكن مؤقتة غير كانت وإن بأنھا وأجيب. مؤقتة غير

 .الحديبية عام الخبر لنص مخالف أيضا وھذا ، بالبيت الطواف إال يحله فال المرض أو العدو أحصره من أن الزبير

 بموضعه، ويتحلل ، عليه بالظھور وثق ولو قتاله يجز لم كافرا كان فإن ، مسلما أو كافرا يكون أن يخلو ال الحاصر:  العاشرة

 كان فإن. اإلسالم في وھن ذلك ألن ، يجز لم جعال الكافر سأل ولو. تقدم كما} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  اِتلُوُھمْ ُتقَ  َوال{:  تعالى لقوله

 إتالف من فيه لما القتال يجز ولم ، دفعه جاز الطريق عن ويتخلى شيئا طلب فإن ، التحلل ووجب ، بحال قتاله يجز لم مسلما

 وألن ، بأھونھما الضررين أعظم دفع من فيه فلما الجعل بذل وأما. أسمح الدين فإن ، لعباداتا أداء في يلزم ال وذلك ، المھج

 .النفقة من ھذا فيعد ، المال فيه ينفق مما الحج

 من مكانه المحصر حل األول كان فإن ، ال أو وكثرته لقوته واستيطانه بقاؤه يتيقن أن يخلو ال الحاصر والعدو:  عشرة الحادية

 زال إن أنه يعلم ما مقدار الحج وبين بينه يبقى حتى محصورا يكون ال فھذا زواله يرجى مما وھو الثاني كان إنو. ساعته

 حتى بعدو الحج عن حصر من يحل ال:  أشھب وقال. الماجشون وابن القاسم ابن عند حينئذ فيحل ، الحج فيه يدرك ال العدو

 لعدو حجه إكمال من يأس وقت ھذا أن:  القاسم ابن قول وجه. عرفة لىإ الناس يروح حتى التلبية يقطع وال ، النحر يوم

 له والتزامه يمكنه بما اإلحرام حكم من يأتي أن عليه أن أشھب قول ووجه. عرفة يوم ذلك أصل ، فيه يحل أن له فجاز غالب،

 .عليه ذلك فكان به اإلتيان يمكنه بما التحلل للحاج يجوز الذي الوقت ، النحر يوم إلى

 موضع في يكون أن ويحتمل. استيسر ما فعليكم أو فالواجب أي ، رفع موضع في" ما"} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما{:  تعالى قوله

" استيسر ما: " الزبير وابن وعائشة عمر ابن وقال. شاة العلم أھل جمھور عند} اْسَتْيَسرَ  َما{ و. فاھدوا أو فانحروا أي ، نصب

 وفي. شاة وأخسه ، بقرة وأوسطه ، بدنة الھدي أعلى:  الحسن وقال. غيرھما من يكون ال بقرة دون بقرةو ، جمل دون جمل

 يذكر ولم} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما{:  لقوله ، القضاء عليه يجب ال بعدو المحصر أن من مالك إليه ذھب ما على دليل ھذا

 .أعلم وهللا. قضاء

:  تقول والعرب. غيرھا أو بدنة من هللا بيت إلى يھدى ما وھو. لغتان والَھِديّ  الَھْدي} اْلَھْديِ  ِمنَ {:  ىتعال قوله:  عشرة الثانية

 كما ، بعضھا يلحق بما فسميت ، هللا بيت إلى يھدى ما منھا ألن ھديا سميت:  بكر أبو وقال. إبلھم كم أي ، فالن بني ھدي كم

 األمة فعلى اإلماء زنى فإن أراد]. 25:  النساء[} اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ  َعلَى َما ِنْصفُ  َفَعلَْيِھنَّ  ةٍ ِبَفاِحشَ  أََتْينَ  َفإِنْ {:  تعالى قال

 أكثرھن في يكون اإلحصان ألن ، األبكار يريد وھو المحصنات هللا فذكر ، زنت إذا البكر الحرة على ما نصف زنت إذا منھن

 ، يتبعض ال والرجم ، زنت إذا الرجم عليھا يجب ، الزوج ذات ھي الحرائر من ةوالمحصن. بعضھن في يوجد بأمر فسمين

 وبنو الحجاز أھل:  الفراء وقال. األزواج أوالت ال األبكار بھن يراد المحصنات أن بھذا فانكشف ، نصفه األمة على فيكون

 :  الشاعر قال. ھدي:  فيقولون يثقلون قيس وسفلى وتميم:  قال ، الھدي يخفون أسد

 مقلدات الھدي وأعناق...  والمصلى مكة برب حلفت

 .أھداء:  الھدي جمع في ويقال. ھدية الھدي وواحد:  قال
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 :  مسائل سبع فيه} َمِحلَّهُ  اْلَھْديُ  َيْبلُغَ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُوا َوالَ {:  تعالى قوله

 يراھا من العلماء ومن. ومخلى محصر األمة لجميع الخطاب} َمِحلَّهُ  اْلَھْديُ  غَ َيْبلُ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُوا{:  تعالى قوله:  األولى

 حصر في فالمحل. ذبحه فيه يحل الذي الموضع:  والمحل. الھدي ينحر حتى اإلحرام من تتحللوا ال أي ، خاصة للمحصرين

 َواْلَھْديَ {:  تعالى هللا قال ، الحديبية زمن لموس عليه هللا صلى هللا برسول اقتداء ، الحصر موضع:  والشافعي مالك عند العدو

 ً  حنيفة أبي وعند. العتيق البيت إلى الوصول من ممنوعا محصرا كان إذا محبوسا:  قيل] 25:  الفتح[} َمِحلَّهُ  َيْبلُغَ  أَنْ  َمْعُكوفا

 المخاطب بأن ھذا عن وأجيب]. 33:  الحج[ } َعِتيقِ الْ  اْلَبْيتِ  إِلَى َمِحلَُّھا ُثمَّ {:  تعالى لقوله ، الحرم:  اإلحصار في الھدي محل

 النبي نحر بدليل} اْلَعِتيقِ  اْلَبْيتِ  إِلَى َمِحلَُّھا ُثمَّ {:  تعالى هللا قول من فخارج المحصر فأما. البيت إلى الوصول يجد الذي اآلمن به

 النبي صاحب جندب بن ناجية بحديث سنةال من واحتجوا. الحرم من وليست بالحديبية ھديھم وأصحابه وسلم عليه هللا صلى

:  قال" به تصنع فكيف: " قال. بالحرم فأنحره الھدي معي ابعث:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قال أنه وسلم عليه هللا صلى

 ، حل حيث ينحر وإنما ، يصح ال ھذا بأن وأجيب. الحرم في أنحره حتى به فأنطلق ، عليه يقدرون ال األودية في أخرجه

 ، بموضعه حل والمھدي ، للمھدي تابع الھدي وألن ، األئمة رواه الذي الصحيح وھو ، بالحديبية السالم عليه بفعله داءاقت

 .معه يحل أيضا فالمھدى

 من استيسر ما ينحر أن قبل الحل من بشيء يحل أو يحلق أن له ھل المحصر في قررناه ما على العلماء واختلف - الثانية

 هللا قال ، ھديه ينحر حتى شعره من يأخذ أن ألحد يجوز ال أنه عندنا فيھا اختالف ال التي الثابتة السنة:  مالك فقال ، الھدي

 فعليه ھديه ينحر أن قبل المحصر حل إذا:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. } َمِحلَّهُ  اْلَھْديُ  َيْبلُغَ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُوا َوال{:  تعالى

 الموسر ذلك في وسواء. الجزاء فعليه الھدي ينحر أن قبل صيدا أصاب وإن. ھديه ينحر حتى كان ماك حراما ويعود دم،

 عندھم ھذا وليس ، األذنين مقطوعة وال عمياء ال ، شاة يھديه ما وأقل:  قالوا. عنه ينحر أو ينحر حتى أبدا يحل ال والمعسر

 حتى يحل أن مرض وال بعدو لمحصر يجيزون ال ألنھم ، وتناقض ضعف فيه الكوفيين قول:  عمر أبو قال. صيام موضع

 له أجازوا فقد ويحلق فيحل فيه ينحره يوما حامله ويواعد بھدي يبعث أن بمرض للمحصر أجازوا وإذا. الحرم في ھديه ينحر

 لزمه لمن جوزي ال أنه على متفقون والعلماء. بالظنون اإلحالل على وحملوه ، وبلوغه الھدي نحر من يقين غير على يحل أن

 مرسله فحل سرق أو ضل أو الھدي ذلك عطب لو:  قولھم ظن ذلك أن على والدليل ، بالظن منه يخرج أن فرائضه من شيء

. إحرامه من يحل لم من يلزم ما وألزموه الحج فساد له فأباحوا ، صاد ما جزاء وعليه حراما يعود أنه وصاد النساء وأصاب

 خالف في ينظروا ولم مسعود ابن قول على كله ھذا مذھبھم بنوا وإنما ، المذاھب وضعف قضالتنا من فيه خفاء ال ما وھذا

 يأتي أن مأمور أنه:  اآلخر والقول. بھدي إال أبدا يحل ال:  قوالن فيه:  بالھدي أعسر إذا المحصر في الشافعي وقال. له غيره

 ويذبح مكانه يحل:  قال ھذا قال ومن:  الشافعي قال. عليه قدر إذا به يأتي أن عليه كان شيء على يقدر لم فإن ، عليه قدر بما

 إال يجزيه ال ويقال قال. قدر حيث ذبح يقدر لم وإن ، بھا إال يذبح أن يجزه لم بمكة الذبح يكون أن على قدر فإن ، قدر إذا

 في وقال. قدر إذا منھا بواحد أتى لثالثةا ھذه من واحدا يجد لم وإن. الصيام أو اإلطعام عليه كان ھديا يجد لم إذا:  ويقال. ھدي

 .يوما مد كل عن يصوم ثم طعاما الدراھم ثم دراھم الشاة له تقوم ، الصوم إال يجزيه ال:  العبد
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 عنه ذھب قد ألنه ، رأسه يحلق أن عليه ليس:  طائفة فقالت ، ال أو يحلق أن له ھل ھديه المحصر نحر إذا واختلفوا - الثالثة

 سقط - إحرامه من المحرم به يحل مما وذلك - والسعي كالطواف المناسك جميع باإلحصار عنه سقط لما بأنه اواحتجو. النسك

 على ليس:  قاال الحسن بن ومحمد حنيفة أبو به وقال بھذا احتج وممن. محصر أنه أجل من المحرم به يحل ما سائر عنه

 ابن عن عمران أبي ابن حكى وقد. عليه شيء فال يحلق لم فإن ، المقصر يحلق:  يوسف أبو وقال. حالق وال تقصير المحصر

: قولين على المسألة ھذه في الشافعي قول واختلف. منه له بد ال والتقصير ، الحالق عليه أن نوادره في يوسف أبي عن سماعة

 الطواف أن لمالك والحجة. حنيفة أبو قال كما النسك من ليس واآلخر. مالك قول وھو ، النسك من للمحصر الحالق أن أحدھما

 الحالق وأما. وبينه بينه حيل قد ما عنه فسقط ، عنه صد وقد المحصر كله ذلك من منع قد والمروة الصفا بين والسعي بالبيت

 باق الحالق أن على يدل ومما عنه ساقط غير فھو يفعله أن على قادرا كان وما ، يفعله أن على قادر وھو ، وبينه بينه يحل فلم

 وما ،} َمِحلَّهُ  اْلَھْديُ  َيْبلُغَ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُوا َوال{:  تعالى قوله سواء البيت إلى وصل قد من على باق ھو كما المحصر على

 الصحيح والنظر القاطعة الحجة وھو. واحدة وللمقصرين ثالثا للمحلقين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعاء من األئمة رواه

 ، الحج فاته من وعلى ، حجه أتم قد الذي الحاج على نسك عندھم والحالق. وأصحابه مالك ذھب ھذا وإلى ، ، ألةالمس ھذه في

 .بمرض والمحصر بعدو والمحصر

 ارحم اللھم: " قال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عبدهللا عن نافع عن لمالك واللفظ األئمة روى:  الرابعة

:  قال ، هللا رسول يا والمقصرين:  قالوا" المحلقين ارحم اللھم: " قال ، هللا رسول يا والمقصرين : قالوا" المحلقين

 الحلق أن على دليل مرة وللمقصرين ثالثا للمحلقين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعاء ففي:  علماؤنا قال" . والمقصرين"

 أھل وأجمع. تقصروا يقل ولم ، اآلية} ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُوا َوال{:  عالىت قوله مقتضى وھو ، التقصير من أفضل والعمرة الحج في

 .اإلنسان يحجھا حجة أول في الحلق يوجب كان أنه الحسن عن ذكر شيء إال ، الرجال عن يجزئ التقصير أن على العلم

 على ليس: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي لما ، التقصير سنتھن وأن ، الحلق في النساء تدخل لم:  الخامسة

 حلقھا أن جماعة ورأت. به القول على العلم أھل وأجمع. عباس ابن عن داود أبو خرجه" . التقصير عليھن إنما حلق النساء

 كل من تقصر:  يقولون وإسحاق وأحمد والشافعي عمر ابن فكان ، رأسھا من تقصر ما قدر في واختلفوا ، المثلة من رأسھا

 بين سيرين بنت حفصة وفرقت. الربع أو الثلث تقصر:  قتادة وقال. مقبوضة أصابع ثالث قدر:  عطاء وقال. األنملة مثل قرن

 أخذت وما ، رأسھا قرون جميع من تأخذ:  مالك وقال. وتقلل تأخذ بأنملتھا أشارت الشابة وفي ، الربع فتأخذ قعدت التي المرأة

 اسم عليه وقع ما يجزي:  المنذر ابن قال. بعضا وتبقي القرون بعض من تأخذ أن عنده يجزي وال ، يكفيھا فھو ذلك من

 .أنملة قدر القرون جميع من تأخذ أن وأحوط ، تقصير

 َوال{:  تعالى قوله ذلك في واألصل. الحالق قبل الذبح سنة أن وذلك ، ھديه ينحر حتى رأسه يحلق أن ألحد يجوز ال:  السادسة

 فمن ، ذلك بعد حلق ثم ھديه فنحر بدأ ، سلم عليه هللا صلى هللا رسول فعل وكذلك} َمِحلَّهُ  اْلَھْديُ  َيْبلُغَ  تَّىحَ  ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُوا

 ابن رواه ، عليه شيء فال األول كان فإن ، وقصدا عمدا أو وجھال خطأ يقدمه أن يخلو فال النحر قبل الحالق فقدم ھذا خالف

 الثاني كان وإن. حنيفة أبو قال وبه ، الھدي عليه:  الماجشون ابن وقال. مالك مذھب من المشھور وھو ، القاسم ابن عن حبيب

 والصحيح ، المنع المذھب من والظاھر. الشافعي قال وبه ، النحر على الحلق تقديم يجوز أنه الحسن أبو القاضي روى فقد
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" حرج ال: " فقال والتأخير والتقديم والرمي والحلق بحالذ في له قيل وسلم عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن لحديث ، الجواز

 أن قبل حلق أو ، يحلق أن قبل ذبح عمن سئل وسلم عليه هللا صلى النبي أن عمرو بن عبدهللا عن ماجة ابن وخرج. مسلم رواه

 " .حرج ال: " فقال يذبح

 مثلة كان ولو ، مثلة إنه:  قال لمن خالفا ، زجائ الحج غير وفي إليه مندوب نسك الحج في الرأس حلق أن خالف ال:  السابعة

 قتله أتاه أن بعد جعفر بني رؤوس حلق وقد ، المثلة عن نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ، غيره وال الحج في جاز ما

 أجمع وقد:  لبرعبدا ابن قال. رأسه يحلق عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وكان. حلقھم ما الحلق يجز لم ولو ، أيام بثالثة

 .التوفيق وبا ، حجة بھذا وكفى. الحلق إباحة وعلى الشعر حبس على العلماء

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله  :  مسائل تسع فيه} ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ  ِصَيامٍ  ِمنْ  َففِْدَيةٌ  َرْأِسهِ  ِمنْ  أَذىً  ِبهِ  أَوْ  َمِريضا

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  نْ َفمَ {:  تعالى قوله:  األولى  ال العدو اآلية أول في المحصر أن على اآلية بھذه الشافعية علماء بعض استدل} َمِريضا

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ {:  قوله معنى فإن ، يلزم ال وھذا ، المرض  وإذا ، فدية فعليه أي} َففِْدَيةٌ { فحلق} َرْأِسهِ  ِمنْ  أَذىً  ِبهِ  أَوْ  َمِريضا

 على بعضه الكالم التساق ، وآخرھا وسطھا فيه ورد فيمن ورد اآلية أول أن الظاھر كان خالف بال لمرضا في واردا كان

 ظاھره على ذلك حمل فيجب ، أولھا في خوطب من إلى اآلية آخر في اإلضمار ورجوع ، ببعض بعضه وانتظام ، بعض

 بن كعب عن:  للدارقطني واللفظ األئمة روى ، اآلية هھذ نزول سبب قلناه ما على يدل ومما. عنه العدول على الدليل يدل حتى

 يحلق أن فأمره. " نعم قال"  ھوامك أيؤذيك: " فقال وجھه على يتساقط وقمله رآه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عجرة

 هللا صلى هللا رسول رهفأم ، الفدية هللا فأنزل ، مكة يدخلوا أن طمع على وھم بھا يحلون أنھم لھم يبين ولم ، بالحديبية وھو

:  فقوله. أيضا اللفظ بھذا البخاري خرجه" . أيام ثالثة يصوم أو ، شاة يھدي أو ، مساكين ستة بين فرقا يطعم أن وسلم عليه

 لألذى الحلق للفدية الموجب فإذا ، لھم العدو حصر من يقين على كانوا ما أنھم على يدل ، بھا يحلون أنھم لھم يبين ولم

 .أعلم وهللا ، والمرض

 .الحلق قبل بالفدية يكفر أن يجزيه إنه:  رأسه في أذى يصيبه المحرم في األوزاعي قال:  الثانية

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ { المعنى يكون ھذا فعلى:  قلت  أن أراد إن} ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ  ِصَيامٍ  ِمنْ  َففِْدَيةٌ  َرْأِسهِ  ِمنْ  أَذىً  بِهِ  أَوْ  َمِريضا

 .أعلم وهللا ، يحلق حتى يفتدي فال ، ففدية فحلق قدر ومن ق،يحل

. العلماء بين فيه خالف ال أمر وھو ، بشاة ذكره فإنما مفسرا الحديث ھذا في النسك ذكر من كل:  عبدالبر ابن قال:  الثالثة

 كعب حديث في صحيح محفوظ ھوو ، أيام ثالثة الصوم أن على المسلمين فقھاء فجمھور ، فيه فاختلفوا واإلطعام الصوم وأما

 أحد يقل ولم ، مساكين عشرة واإلطعام ، أيام عشرة األذى فدية في الصوم:  قالوا ونافع وعكرمة الحسن عن وجاء. عجرة بن

 أنه عجرة بن كعب عن عبدالرحمن عن مجاھد عن الزبير أبي رواية من جاء وقد. الحديث أئمة وال األمصار فقھاء من بھذا

: "  له فقال ، له قدر تحت يوقد وھو وسلم عليه هللا صلى النبي عليه فأتى رأسه قمل وأنه ، القعدة ذي في أھل نكا أنه حدثه

 ما:  فقال". مساكين ستة فأطعم: " قال. ھديا أجد ما:  فقال". ھديا واھد احلق: " قال. أجل فقال". رأسك ھوام يؤذيك كأنك

 معناه كان ھذا صح ولو ، كذلك وليس الترتيب على الحديث ھذا ظاھر كان:  رعم أبو قال" . أيام ثالثة صم: " قال. أجد
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 في العلماء عمل مضى وعليه ، القرآن نص وھو ، التخيير بلفظ وردت عجرة بن كعب عن اآلثار وعامة ، فأوال أوال االختيار

 .التوفيق وبا ، وفتواھم األمصار كل

 بمد مدان ذلك في اإلطعام:  وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك فقال ، األذى ديةف في اإلطعام في العلماء اختلف:  الرابعة

 ومن ، صاع نصف البر من:  الفدية في قال أنه الثوري عن وروي. وداود ثور أبي قول وھو ، وسلم عليه هللا صلى النبي

:  المنذر ابن قال. تمر صاع عدل بر صاع نصف جعل ، مثله أيضا حنيفة أبي عن وروي. صاع والزبيب والشعير التمر

 ستة على تمر من أصوع بثالثة تصدق أن: "  له قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن كعب أخبار بعض في ألن ، غلط وھذا

 تمرا أطعم وإن ، مسكين لكل فمد برا أطعم إن:  قال ومرة ، والشافعي مالك قال كما مرة حنبل بن أحمد وقال" . مساكين

 .صاع فنصف

 عليه هللا صلى النبي بمد مدين مسكين كل يعطي حتى األذى كفارة في ويعشيھم المساكين يغدي أن يجزئ وال:  لخامسةا

 .ويعشيھم يغديھم أن يجزيه:  يوسف أبو وقال. الحسن بن ومحمد والشافعي والثوري مالك قال وبذلك. وسلم

 العلة حالة في إال ذلك غير أو نورة أو بحلق وإتالفه وجزه شعره حلق من ممنوع المحرم أن على العلم أھل أجمع:  السادسة

 ذلك، فعل من على فيما واختلفوا ، علة بغير محرم وھو حلق من على الفدية وجوب على وأجمعوا. القرآن ذلك على نص كما

 ذلك في العمد عنده وسواء ، فيھا مخير وھو ، الفدية وعليه فعل ما بئس:  مالك فقال ، عامدا عذر بغير تطيب أو لبس أو

 هللا ألن ، الضرورة في إال بمخير ليس :  ثور وأبو وأصحابھما والشافعي حنيفة أبو وقال. ضرورة وغير لضرورة ، والخطأ

ً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ {:  قال تعالى  دم وعليه بمخير فليس عذر لغير عامدا لبس أو عامدا رأسه حلق فإذا} َرْأِسهِ  ِمنْ  أَذىً  ِبهِ  أَوْ  َمِريضا

 .غير ال

 قول وھو ، الفدية وجوب في سواء ذلك في والناسي العامد:  هللا رحمه مالك فقال ، ناسيا ذلك فعل فيمن واختلفوا:  السابعة

 عليه:  والثاني. وإسحاق داود قول وھو ، عليه فدية ال:  أحدھما:  قوالن المسألة ھذه في وللشافعي. والليث والثوري حنيفة أبي

 ومس األظافر وتقليم الخفين ولبس ، بعضه أو الرأس وتغطية المحيط بلبس المحرم على الفدية يوجبون العلماء وأكثر .الفدية

 وعليھا ، ذلك في كالرجل والمرأة. المحاجم مواضع حلق أو ، اطلى أو جسده شعر حلق إذا وكذلك ، األذى وإماطة الطيب

 لبست أو وجھھا غطت إذا الفدية المرأة وعلى. فيه طيب ال بما يكتحل أن وللرجل. طيب فيه يكن لم وإن الكحل في الفدية

 شيء ال:  داود وقال. ذلك من شيء كل في دما عليھما يجعل وبعضھم ، سواء ذلك في والجھل والسھو والعمد ، القفازين

 .الجسد شعر حلق في عليھما

 فحيث صيام أو طعام من كان وما ، فبمكة دم من كان ما:  ءعطا فقال ، المذكورة الفدية موضع في العلماء واختلف:  الثامنة

 ، بمكة إال يكونان ال والدم اإلطعام:  والشافعي طاوس وقال. بمكة الدم أن الحسن وعن. الرأي أصحاب قال ذلك وبنحو ، شاء

ً { سبحانه هللا قال وقد ، الحرم ألھل فيه منفعة ال الصيام ألن ، شاء حيث والصوم  رفقا] 95:  المائدة[} اْلَكْعَبةِ  َبالِغَ  َھْديا

 من الصحيح وھو ، شاء أين ذلك يفعل:  مالك وقال. أعلم وهللا ، الصيام بخالف منفعة فيه فاإلطعام ، بيته جيران لمساكين

 ال والھدي ، شاء حيث يكون والنسك ، والسنة القرآن لنص بھدي وليس نسك مالك عند ھنا والذبح. مجاھد قول وھو ، القول
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 عنه هللا رضي طالب أبي بن علي فأمر:  وفيه ، موطئه في سعيد بن يحيى عن رواه ما أيضا حجته ومن. بمكة إال يكون

 مع خرج حسين وكان:  سعيد بن يحيى قال مالك قال. بعيرا عنه فنحر بالسقيا عنه نسك ثم فحلق - حسين رأس يعني - برأسه

 الھدي في مالك عند وجائز ، مكة بغير تكون أن جائز األذى فدية أن على يلدل أوضح ھذا ففي. مكة إلى ذلك سفره في عثمان

 يؤتى أن الصوم جاز ولما:  مالك قال. المسلمين مساكين إطعام في البغية ألن ، الحرم أھل غير يعطاه أن الحرم في نحر إذا

ً  ْنُكمْ مِ  َكانَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله إن ثم ، الحرم أھل غير إطعام جاز الحرم بغير به  ، قلناه ما على الداللة أوضح ، اآلية} َمِريضا

: وقال. أجزأه فعل حيثما أنه فالظاھر ، موضع دون موضع في يقل لم" نسك أو صدقة أو صيام من ففدية: " قال لما تعالى فإنه

 على قياسا نرده أن يلزمنا الف ، ھديا يسمه ولم كذلك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سماه وقد ، نسكا يذبح ما فسقى" نسك أو"

 كان ما بالفدية كعبا أمر لما وسلم عليه هللا صلى النبي فإن وأيضا. علي عن ذلك في جاء ما مع بالھدي نعتبره أن وال ، الھدي

 .بعيد وجه في ھذا مثل الشافعي عن روي وقد ، الحرم خارج يكون كله ذلك أن فصح ، الحرم في

. نسائك على أيضا ويجمع. تعالى  العبد ينسكھا الذبيحة وھي ، نسيكة جمع:  النسك} ُنُسكٍ  أَوْ {:  تعالى قوله:  التاسعة

 اللغة في النسك أصل إن:  وقيل. متعبداتنا أي] 128:  البقرة[} َمَناِسَكَنا َوأَِرَنا{:  تعالى قوله ومنه ، األصل في العبادة: والنسك

 سبيكة كل ، الفضة سبائك النسك:  وقيل. بالعبادة الذنوب أدران من نفسه غسل عابدال فكأن ، غسله إذا ثوبه نسك ومنه ، الغسل

 .وسبكھا اآلثام دنس من نفسه خلص العابد فكأن ، نسيكة منھا

 :  مسألة عشرة ثالث فيه} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما اْلَحجِّ  إِلَى ِباْلُعْمَرةِ  َتَمتَّعَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله

 عباس ابن قاله ، المحصر العدو من خوفكم من:  وقيل. المرض من برأتم معناه:  قيل} أَِمْنُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى

 .أعلم وهللا ، تقدم كما ، منه األمن فيكون المرض من الخوف يتخيل أن إال باللفظ أشبه وھو. وقتادة

 وعلقمة الزبير بن عبدهللا فقال ؟ بھذا المخاطب من العلماء اختلف} اْلَحجِّ  إِلَى ةِ ِباْلُعْمرَ  َتَمتَّعَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 ثم ، الحج يفوته حتى الرجل يحصر أن:  الزبير ابن عند المتمتع وصورة. سبيلھم المخلى دون المحصرين في اآلية: وإبراھيم

 المتمتع وصورة. القضاء حج إلى العمرة بين بما تمتع قد فھذا ، قابل من الحج يقضي ثم ، بعمرة فيحل البيت إلى يصل

 وقال. عامه من ويحج الحج أشھر في فيعتمر قابل من يأتي حتى ويؤخرھا عمرة دون فيحل يحصر أن:  غيره عند المحصر

 .سبيله خلي ممن وغيرھم المحصرين في اآلية:  وجماعة عباس ابن

 هللا رسول ألن ، جائز القرآن وأن جائز اإلفراد وأن ، تفصيله يأتي ما لىع جائز التمتع أن في العلماء بين خالف ال:  الثالثة

 عليه هللا صلى ، منھم ورضيه لھم أجازه بل ، أصحابه من أحد على حجته في ينكره ولم كال رضي وسلم عليه هللا صلى

 الختالف ، ذلك من األفضل فيو حجته في محرما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به كان فيما العلماء اختلف وإنما. وسلم

: قال. القران من أفضل واإلفراد ، مفردا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  مالك منھم قائلون فقال ، ذلك في الواردة اآلثار

 أراد من: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا:  قالت عائشة عن مسلم صحيح وفي. التمتع من أفضل والقران

 هللا رسول فأھل:  عائشة قالت" فليھل بعمرة يھل أن أراد ومن فليھل بحج يھل أن أراد ومن فليفعل وعمرة بحج يھل أن كممن

 ، بالعمرة أھل فيمن وكنت ، بعمرة ناس وأھل ، والحج بالعمرة ناس وأھل ، معه ناس به وأھل ، بحج وسلم عليه هللا صلى
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 فأھل أنا وأما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  فيه بعضھم وقال. عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن جماعة رواه

 إذا:  قال أنه مالك عن الحسن بن محمد وحكى. وفضله باإلفراد قال من حجة وھو ، الخالف موضع في نص وھذا" بالحج

 ذلك في كان اآلخر وتركا الحديثين حدبأ عمال وعمر بكر أبا أن وبلغنا مختلفان حديثان وسلم عليه هللا صلى النبي عن جاء

 في الشافعي قولي أحد وھو ، والقران التمتع على وفضله أيضا اإلفراد ثور أبو واستحب. به عمال فيما الحق أن على داللة

 بن وعبدهللا عمر بن عبدهللا مذھب وھو. أفضل وذلك:  قالوا ، الحج إلى بالعمرة التمتع آخرون واستجب. عنه المشھور

 ال حسن والتمتع ، اإلفراد اخترت:  الشافعي قال الدارقطني قال. الشافعي قولي أحد وھو ، حنبل بن أحمد قال وبه بير،الز

 -  الحج متعة يعني -  هللا كتاب في المتعة آية نزلت:  قال حصين بن عمران عن مسلم رواه بما التمتع فضل من احتج. نكرھه

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنھا ينه ولم ، الحج متعة آية تنسخ آية تنزل لم ثم سلمو عليه هللا صلى هللا رسول بھا وأمرنا

 بن محمد عن شھاب ابن عن أنس بن مالك عن سعيد بن قتيبة حدثنا الترمذي وروى. شاء ما بعد برأيه رجل قال ، مات حتى

 يذكران وھما سفيان أبي بن معاوية حج معا قيس بن والضحاك وقاص أبي بن سعد سمع أنه نوفل بن الحارث بن عبدهللا

 ابن يا قلت ما بئس:  سعد فقال. تعالى هللا أمر جھل من إال ذلك يصنع ال:  قيس بن الضحاك فقال ، الحج إلى بالعمرة التمتع

 عناھاوصن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صنعھا قد:  سعد فقال. ذلك عن نھى قد الخطاب بن عمر فإن:  الضحاك فقال! أخي

 .صحيح حديث ھذا ، معه

 عن فسأل الشام أھل من رجل جاءه إذ المسجد في عمر ابن مع لجالس إني:  قال سالم عن الزھري عن إسحاق ابن وروى

 عنھا نھى أبي كان فإن ويلك:  فقال. عنھا ينھى كان أباك فإن:  قال. جميل حسن: " عمر ابن فقال ، الحج إلى بالعمرة التمتع

." عني قم ؟!  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بأمر أم ، آخذ أبي أفبقول ، به وأمر وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس فعله وقد

 عن ليث عن وروي. سالم عن شھاب ابن عن كيسان بن صالح حديث من الترمذي عيسى أبو وأخرجه ، الدارقطني أخرجه

" معاوية عنھا نھى من وأول ، وعثمان وعمر بكر وأبو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تمتع: " قال عباس ابن عن طاوس

 أنھما وعثمان عمر عن والمشھور. ضعيف سليم أبي بن ليث وھو ، منكر حديث ھذا ليث حديث:  عمر أبو قال. حسن حديث

 في الحج فسخ عليھا وضرب عمر عنھا نھى التي المتعة أن زعموا قد العلم أھل من جماعة كان وإن ، التمتع عن ينھيان كانا

 أكثر أو مرتين البيت لينتجع عنه نھى إنما أنه التمتع عن عمر نھي صحح من وزعم. فال الحج إلى بالعمرة التمتع فأما. العمرة

 لدعوة تحقيقا الناس بدخول الحرم أھل على الرفق إدخال وأراد ، الموسم غير في له الزوار بكثرة عمارته تكثر حتى العام في

 التمتع إلى مالوا الناس رأى ألنه عنھا نھى إنما:  آخرون وقال]. 37:  إبراھيم[} إِلَْيِھمْ  َتْھِوي النَّاسِ  ِمنَ  أَْفِئَدةً  اْجَعلْ فَ {:  إبراھيم

 بقوله التمتع اختياره في أحمد واحتج. وسلم عليه هللا صلى للنبي سنتان وھما والقران اإلفراد يضيع أن فخشي ، وخفته ليسارته

:  آخرون وقال. األئمة أخرجه" . عمرة ولجعلتھا الھدي سقت ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو: " وسلم يهعل هللا صلى

 قال. إسحاق قول وھو ، جميعا للفرضين مؤديا يكون ألنه:  قال المزني قال وبه ، والثوري حنيفة أبو منھم ، أفضل القران

 رواه بما وفضله القران استحب من واحتج. طالب أبي بن علي قول وھو ، قارنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  إسحاق

 ربي من آت الليلة أتاني: " يقول العقيق بوادي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال الخطاب بن عمر عن البخاري

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال أنس عن الترمذي وروى" . حجة في عمرة وقل المبارك الوادي ھذا في صل فقال

 صلى هللا رسول ألن ، أفضل هللا شاء إن واإلفراد:  عمر أبو قال. صحيح حسن حديث:  وقال" . وحجة بعمرة لبيك: " يقول
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 أكثر اإلفراد وألن ، وسلم عليه هللا صلى إفراده في عنه أصح اآلثار ألن ، أفضل إنه قلنا فلذلك ، مفردا كان وسلم عليه هللا

 ، المتمتع من تعبا أكثر المفرد:  النحاس جعفر أبو وقال. أفضل منھا واألكثر طاعة كله وذلك. آخر عمل العمرة مث عمال

 بالتمتع أمرنا لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن األحاديث اتفاق في والوجه. لثوابه أعظم وذلك اإلحرام على إلقامته

: الزخرف[} َقْوِمهِ  فِي فِْرَعْونُ  َوَناَدى{:  وعز جل قال كما ، وقرن وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول تمتع:  يقال أن جاز والقران

 .بالرجم أمر وإنما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ورجم رجمنا:  الخطاب بن عمر وقال]. 51

 عن بكر عن مسلم صحيح وفي. المذكورين وأنس عمر لحديث ، قارنا كان وأنه ، القران السالم عليه حجته في األظھر:  قلت

 بالحج لبى:  فقال عمر ابن بذلك فحدثت:  بكر قال". معا والعمرة بالحج يلبي وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت: " قال أنس

:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت! صبيانا إال تعدوننا ما:  أنس فقال ، عمر ابن بقول فحدثته أنسا فلقيت ، وحده

 ، بحج أصحابه وأھل بعمرة وسلم عليه هللا صلى النبي أھل:  قال عباس ابن عن أيضا مسلم صحيح وفي". وحجا عمرة لبيك"

 صلى هللا رسول كان:  العلم أھل بعض قال. بقيتھم وحل ، أصحابه من الھدي ساق من وال وسلم عليه هللا صلى النبي يحل فلم

 رسول أن ھذا في قيل ما أحسن ومن:  النحاس وقال. األحاديث واتفقت ، واعتمر حج فقد قارنا كان وإذا ، قارنا وسلم عليه هللا

" . وعمرة بحجة لبيك: " قال ثم أفرد:  رآه من فقال. بحجة أھل ثم تمتع:  رآه من فقال ، بعمرة أھل وسلم عليه هللا صلى هللا

 الحج أفردت:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن حدأ يرو لم أنه ھذا على والدليل. األحاديث فاتفقت. قرن:  سمعه من فقال

:  لي فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتيت:  قال أنه علي عن النسائي رواه كما" قرنت: "  قال أنه عنه وصح. تمتعت وال

 استقبلت لو: " ألصحابه وسلم عليه هللا صلى وقال قال" . وقرنت الھدي سقت فإني" قال. بإھاللك أھللت:  قلت" صنعت كيف"

 بال ما ، هللا رسول يا:  قلت قالت حفصة عن وثبت" . وقرنت الھدي سقت ولكني فعلتم كما لفعلت استدبرت كما أمري من

 كان أنه يبين وھذا". أنحر حتى أحل فال ھدي وسقت رأسي لبدت إني: " قال ؟ أنت تحلل ولم عمرتھم من حلوا قد الناس

 .الھدي نحر من يمتنع لم مفردا أو متعامت كان لو ألنه قارنا،

:  قال أنه عائشة رواية من تقدم فقد الحج أفردت:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن أحد يرو لم أنه النحاس ذكره ما:  قلت

 ومما. بالحج أھل أناف:  قال ثم ، بالعمرة أحرم قد يكون أن يحتمل أنه إال ، الحج أفرد فأنا:  معناه وھذا" . بالحج فأھل أنا وأما"

 في يبق فلم ، بالحج أھل ثم بالعمرة فأھل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وبدأ:  وفيه ، عمر ابن عن مسلم رواه ما ھذا يبين

 لبيك: " يقول سمعه أنه خادمه أنس وقول" . قرنت فإني: " السالم عليه قوله وبقي. اإلفراد على دليل" بالحج أھل فأنا: " قوله

 إنما:  قال أبيه عن قتادة أبي بن عبدهللا عن الدارقطني وروى. التأويل يحتمل ال القران في صريح نص" معا وعمرة بحجة

 .بعدھا بحاج ليس أنه علم ألنه والعمرة الحج بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جمع

 على العلماء عند الحج إلى بالعمرة فالتمتع ماعبإج جائز ذلك كل وأن والقران والتمتع اإلفراد في القول مضى وإذا:  الرابعة

 جل هللا بقول المراد التمتع فھو عليه المجتمع الوجه فأما. فيھا مختلف والثالثة ، عليه مجتمع واحد وجه منھا ، أوجه أربعة

 بيانھا يأتي ما على - الحج أشھر في بعمرة الرجل يحرم أن وذلك} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما اْلَحجِّ  إِلَى ِباْلُعْمَرةِ  َتَمتَّعَ  َفَمنْ {:  وعز

 إلى رجوعه قبل ذلك عامه في منھا الحج أنشأ أن إلى بمكة حالال أقام ثم منھا ففرغ مكة وقدم ، اآلفاق أھل من يكون وأن -

 استيسر ما وذلك ، متمتعال على هللا أوجب ما وعليه متمتعا كان ذلك فعل فإذا ، ناحيته أھل ميقات إلى خروجه قبل أو ، بلده
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 -  يأتي ما على - بلده إلى رجع إذا وسبعة ، أيام ثالثة صام يجد لم فإن ، بمكة أو بمنى للمساكين ويعطيه يذبحه ، الھدي من

 .يأتي ما على التشريق أيام صيام في واختلف. المسلمين من بإجماع النحر يوم صيام له وليس

 في:  الثاني. والعمرة الحج بين يجمع أن:  األول:  شروط ثمانية ورابطھا ، المتعة في ثاوحدي قديما العلم أھل من إجماع فھذا

 إحرام يكون بل ، يمزجھا أال:  السادس. العمرة تقديم:  الخامس. الحج أشھر في:  الرابع. واحد عام في:  الثالث. واحد سفر

 وتأمل. مكة أھل غير من يكون أن:  الثامن. واحد شخص عن والحج العمرة تكون أن:  السابع. العمرة من الفراغ بعد الحج

 .تجدھا التمتع حكم من وصفنا فيما الشروط ھذه

 أشھر في جميعا بھما فيھل واحد إحرام في بينھما يجمع أن وھو ، القران:  الحج إلى بالعمرة التمتع وجوه من الثاني والوجه

 عند ، واحدا سعيا وسعى واحدا طوافا وعمرته لحجته طاف مكة قدم فإذا ، معا وعمرة بحجة لبيك:  يقول ، غيرھا أو الحج

 بن وعطاء عبدهللا بن وجابر عمر بن عبدهللا مذھب وھو ، ثور وأبو وإسحاق وأصحابھما والشافعي مالك وھم ، ذلك رأى من

 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا: " قالت عنھا هللا رضي عائشة لحديث ، وطاوس ومجاھد والحسن رباح أبي

 أخرجه" واحدا طوافا طافوا فإنما والعمرة الحج بين جمعوا الذين وأما: " وفيه. الحديث..." بعمرة فأھللنا الوداع حجة

 في" وعمرتك لحجك طوافك يسعك: " وحاضت بالبيت طافت تكن ولم النفر يوم لعائشة وسلم عليه هللا صلى وقال. البخاري

 من عند ، سعيين وسعى طوافين طاف أو - مسلم أخرجه" . وعمرتك حجك عن والمروة بالصفا فكطوا عنك يجزئ: " رواية

 ، مسعود وابن علي عن وروي ، ليلى أبي وابن صالح بن والحسن واألوزاعي والثوري وأصحابه حنيفة أبو وھو ، ذلك رأى

 وسعى طوافين لھما فطاف والعمرة الحج بين جمع أنه السالم عليه علي عن بأحاديث واحتجوا. زيد بن وجابر الشعبي قال وبه

 وإنما ، كلھا وضعفھا سننه في الدارقطني أخرجھما. فعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ھكذا:  قال ثم ، سعيين لھما

 ، بجمعھما عويتمت ، أخرى الحج وإلى مرة العمرة إلى السفر في النصب بترك يتمتع القارن ألن ، التمتع باب من القران جعل

 َفَما اْلَحجِّ  إِلَى ِباْلُعْمَرةِ  َتَمتَّعَ  َفَمنْ { :  وجل عز هللا قول تحت فدخل ، العمرة إلى الحج وضم ، ميقاته من واحد لكل يحرم ولم

 والحج لعمرةا بين الجمع يجيزون ال المدينة وأھل. جوازه في العلماء بين خالف ال التمتع من وجه وھذا} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ 

 ألھل القران جعل إنما:  عمر ابن قول تمتع القران أن على يدل ومما. دونھا يجوز ال بدنة عندھم وھو ، الھدي بسياق إال

 الحرام المسجد حاضري من كان فمن} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري أَْھلُهُ  َيُكنْ  َلمْ  لَِمنْ  َذلِكَ {:  وعز جل هللا قول وتال ، اآلفاق

 ، صيام وال ھدي عليه يكن لم فعل فإن ، قرن مكيا أن سمعت وما:  مالك قال. تمتع وال قران دم عليه يكن لم قرن أو تمتعو

 القران دم عليه كان العمرة مع الحج المكي قرن إذا:  الماجشون بن عبدالملك وقال. ذلك في الفقھاء جمھور مالك قول وعلى

 .التمتع في والصيام الدم كةم أھل عن أسقط إنما هللا أن أجل من

 عليه هللا صلى هللا رسول عھد على كانتا متعتان: " وقال الخطاب بن عمر عليه توعد الذي ھو:  التمتع من الثالث والوجه

 أن وذلك ، جرا ھلم بعد ھذا جواز في العلماء تنازع وقد" الحج ومتعة النساء متعة:  عليھما وأعاقب عنھما أنھى أنا وسلم

 الوجه ھو فھذا. التروية يوم بالحج يھل حتى حالال وأقام حل ثم ، عمرة في حجه فسخ مكة دخل إذا حتى بالحج لرجلا يحرم

 كان وقد يسقه ولم ھدي معه يكن لم من حجته في أصحابه أمر أنه فيه" وسلم عليه هللا صلى النبي عن اآلثار به تواردت الذي

 إال ، منھا شيئا يدفعوا ولم وسلم عليه هللا صلى عنه بذلك اآلثار تصحيح على لماءالع أجمع وقد" عمرة يجعلھا أن بالحج أحرم
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 هللا صلى هللا رسول بھا خص خصوص عندھم ألنھا ، بھا العمل ترك على فجمھورھم لعلل والعمل بھا القول في اختلفوا أنھم

 ال: " قال أنه عنه رواية وفي. مسلم أخرجه" اصةخ الحج في لنا المتعة كانت: " ذر أبو قال. تلك حجته في أصحابه وسلم عليه

 عباس ابن قاله ما فيھا الفائدة ووجه الخصوصية في والعلة" الحج ومتعة النساء متعة يعني ، خاصة لنا إال المتعتان تصلح

:  يقولونو صفرا المحرم ويجعلون األرض في الفجور أفجر من الحج أشھر في العمرة أن يرون كانوا: " قال عنه هللا رضي

 رابعة صبيحة وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي فقدم. اعتمر لمن العمرة حلت ، صفر وانسلخ ، األثر وعفا ، الدبر برأ إذا

 أخرجه". كله الحل: " قال ؟ الحل أي ، هللا رسول يا:  فقالوا عندھم ذلك فتعاظم ، عمرة يجعلوھا أن فأمرھم ، بالحج مھلين

 ذي في عائشة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أعمر ما وهللا: " قال عباس ابن عن حاتم ألبي صحيحال المسند وفي. مسلم

 ، الدبر وبرأ ، الوبر عفا إذا:  يقولون كانوا دينھم دان ومن قريش من الحي ھذا فإن ، الشرك أھل أمر بذلك ليقطع إال الحجة

 عليه هللا صلى هللا رسول أعمر فما ، الحجة ذو ينسلخ حتى العمرة يحرمون كانوا فقد. اعتمر لمن العمرة حلت ، صفر وانسلخ

 ليريھم العمرة في الحج فسخ إنما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن علي دليل ھذا ففي" قولھم من ذلك لينقض إال عائشة وسلم

 من كل والعمرة الحج بإتمام أمر قد وجل عز هللا ألن ، خاصة معه ولمن له ذلك وكان. بھا بأس ال الحج أشھر في العمرة أن

 بما واحتجوا. مبينة سنة أو ناسخ كتاب من فيه إشكال ال ما إلى إال هللا كتاب ظاھر يخالف أن يجب وال ، مطلقا أمرا فيھا دخل

:  قال ؟ عامة للناس أم خاصة لنا الحج فسخ ، هللا رسول يا:  قلنا قال أبيه عن بالل بن الحارث وبحديث ذر أبي عن ذكرناه

 قال وبه ، والسدي والحسن عباس ابن عن يروى شيء إال ، والشام والعراق الحجاز فقھاء جماعة ھذا وعلى" . خاصة لنا بل"

 عن بالل بن الحارث بحديث العمرة في الحج فسخ في الصحاح المتواترة الواردة اآلثار تلك أرد ال:  أحمد قال. حنبل بن أحمد

 ولم ذر أبا عباس ابن خالف وقد:  قال ، حجة كان أجمعوا ولو ، ذر أبو قال ما على يجمعوا ولم:  قال. ذر أبي وبقول أبيه

:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  وفيه ، الحج في الطويل جابر حديث ، الصحيح بالحديث أحمد واحتج. خصوصا يجعله

 ، هللا رسول يا:  فقال جعشم بن مالك بن سراقة فقام" عمرة وجعلتھا الھدي أسق لم استدبرت ما أمري من استقبلت أني لو"

 مرتين -  الحج في العمرة دخلت: " وقال األخرى في واحدة أصابعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فشبك ؟ ألبد أم ھذا ألعامنا

 بن جابر حديث وساق] اهوسم بالحج لبى من باب[ ترجم حيث البخاري مال أعلم وهللا ھذا وإلى. مسلم لفظ" أبد ألبد بل ال -

 فجعلناھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمرنا ، بالحج لبيك:  نقول ونحن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع قدمنا:  عبدهللا

 أن وھو ، الوجه ذلك مجاھد وذكر. آخر وجه على كان باإلحالل وسلم عليه هللا صلى النبي أمر إن:  قوم وقال. عمرة

 ، به يؤمرون ما وينتظروا مطلقا يھلوا أن أمرھم بل ، أوال الحج فرضوا كانوا ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 أمري من استقبلت لو: " السالم عليه قوله عليه ويدل ، وسلم عليه هللا صلى النبي إحرام كان وكذلك. باليمن علي أھل وكذلك

 قوله ذلك على ويدل ، بذلك أصحابه ؟ ؟ ويأمر به يؤمر ما ينتظر خرج فكأنه" عمرة وجعلتھا الھدى سقت ما استدبرت ما

 " .عمرة في حجة قل وقال المبارك الوادي ھذا في ربي من آت أتاني: " السالم عليه

 حدثنا التبوذكي سلمة أبو حدثنا قال شيبة بن يعقوب ذكر ، البيت عن صد ومن المحصر متعة:  المتعة من الرابع والوجه

 إلى بالعمرة التمتع ليس وهللا إنه ، الناس أيھا:  يقول يخطب وھو الزبير بن عبدهللا سمعت قال سويد بن إسحاق ناحدث وھيب

 البيت فيأتي ، الحج أيام تذھب حتى به يعذر أمر أو عدو فيحبسه حاجا الرجل يخرج أن التمتع ولكن ، تصنعون كما الحج

 .ويھدي يحج ثم المستقبل العام إلى حلهب يتمتع ثم ، والمروة الصفا بين ويسعى فيطوف
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  والحمد ، مبينا ذلك في للعلماء وما المحصر حكم في القول مضى وقد

 إحرامه على ويبقى يحلق ثم ، النحر يوم الھدي عنه يذبح حتى إحرامه على يبقى ولكنه يحل ال المحصر أن مذھبه من فكان

 ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرُتمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله عموم خالف الزبير ابن ذكره والذي. عمرة بعمل حجه من فيتحلل مكة يقدم حتى

وا{:  قوله بعد} اْلَھْديِ  َِّ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَِتمُّ  وسلم عليه هللا صلى والنبي ، والعمرة الحج بين اإلحصار حكم في يفصل ولم} ِ

 باإلحالل وأمرھم ، وحل حلوا بالحديبية أحصروا حين وأصحابه

 في حله وقت من فعله للمحرم يجوز ال ما بكل تمتع ألنه:  القاسم ابن فقال ، متمتعا المتمتع سمي لم أيضا العلماء واختلف

 بسفر، تقصد أن العمرة حق أن وذلك ، السفرين أحد بإسقاط تمتع ألنه متمتعا سمي:  غيره وقال. الحج إنشائه وقت إلى العمرة

 والوجه ، واحد سفر في والعمرة الحج بين يجمع الذي كالقارن ، ھديا هللا ألزمه أحدھما بإسقاط تمتع فلما ، ذلكك الحج وحق

 في ميقاته من اإلحرام عنه وسقط ، بلده من بحجه السفر عنه وسقط ، يفعله أن للحالل يجوز ما بكل يتمتع فإنه ، أعم األول

 أجمع وقد ، منيا يقطر وذكره مني أحدكم يأتي:  أحدھما قال أو وقاال ، مسعود وابن عمر كرھه الذي الوجه ھو وھذا. الحج

 في مرة:  مرتين العام في البيت يزار أن أحب ألنه عمر كرھه إنما:  العلماء من جماعة قال وقد. ھذا جواز على المسلمون

 بين افصلوا: " قال ولذلك ، استحبابا غيره عن وينھى إليه ويميل به يأمر فكان ، أفضل اإلفراد ورأى. العمرة في ومرة ، الحج

 ."الحج أشھر غير في يعتمر أن لعمرته وأتم أحدكم لحج أتم فإنه ، وعمرتكم حجكم

:  العلماء من الجمھور فقال ، عامه من حج ثم ومنزله بلده إلى رجع ثم الحج أشھر في اعتمر فيمن العلماء اختلف:  الخامسة

 كان ألنه قال. يحج لم أو حج ، أھله إلى رجع وإن متمتع ھو:  البصري الحسن وقال. صيام وال عليه ھدي وال ، بمتمتع ليس

. ھدي عليه ليس:  الحسن عن يونس عن روي وقد. الحسن عن يونس عن ھشيم رواه ، متعة الحج أشھر في عمرة:  يقال

 قوله الكتاب ظاھر وحجته:  المنذر ابن قال. ذرالمن ابن يذكره ولم يحج لم أو حج عمر أبو ذكر ھكذا ، األول القول والصحيح

 لبينه مراد ذلك في ثناؤه جل  كان ولو ، راجع وغير أھله إلى راجعا:  يستثن ولم} اْلَحجِّ  إِلَى ِباْلُعْمَرةِ  َتَمتَّعَ  َفَمنْ {:  وجل عز

 وقد:  عمر أبو قال. الحسن قول مثل المسيب بن سعيد عن روي وقد. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسان على أو كتابه في

 بعد اعتمر من:  قال أنه وذلك. العلم أھل من أحد إليه ذھب وال ، أيضا عليه يتابع لم قول الباب ھذا في أيضا الحسن عن روي

 غير في اعتمر من أن:  أحدھما ، الحسن عن ذكرنا مما شذوذا أشد ھما قوالن طاوس عن روي وقد. متعة فھي النحر يوم

 أحد إليه ذھب وال ، غيره العلماء من أحد به يقل لم ھذا. متمتع أنه عامه من حج ثم ، الحج وقت دخل حتى أقام ثم الحج رأشھ

 إنما والحج ، كلھا السنة في جائزة العمرة ألن ، العمرة من بالحج أحق الحج شھور أن - أعلم وهللا -  وذلك. األمصار فقھاء من

 قد تعالى هللا أن إال ، به أولى الحج كان موضع في جعلھا فقد الحج أشھر في العمرة أحد لجع فإذا ، معلومة شھور موضعه

 أن شاء ولمن وللقارن للمتمتع الحج أشھر في العمرة عمل في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسان وعلى كتابه في رخص

 فعليه األمصار من مصر من تمتع إذا المكي في هقال اآلخر والوجه. الھدي من استيسر ما فيه وجمل ، منه رحمة ، يفردھا

 جماعة عند الجائز والتمتع} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري أَْھلُهُ  َيُكنْ  لَمْ  لَِمنْ  َذلِكَ {:  تعالى قوله لظاھر ، عليه يعرج لم وھذا ، الھدي

 .توفيقنا وبا ، ذكرناھا التي بالشرائط أوضحناه ما العلماء
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 أنشأ ثم بھا اإلقامة على عازما الحج أشھر في معتمرا مكة قدم لو مكة أھل غير من رجال أن على العلماء معأج:  السادسة

 ينشئ ثم ، بعمرة محرما الميقات وراء من يجيء المكي في وأجمعوا. المتمتع على ما عليه ، متمتع أنه فحج عامه من الحج

. غيرھا وفي أھل فيھا له وكان وسكنھا غيرھا سكن إذا وكذلك ، عليه دم ال أنه سواھا يسكن ولم بمكة وأھله مكة من الحج

 .متمتع أنه عامه من حج حتى بھا فأقام معتمرا الحج أشھر في قدمھا ثم بأھله مكة من انتقل إن أنه على وأجمعوا

 بين ويسعى بالبيت رتهلعم يطوف المتمتع أن على ثور وأبو والثوري وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك واتفق:  السابعة

 سعي يكفيه أنه وطاوس عطاء عن وروي. والمروة الصفا بين وسعي بحجة آخر طواف أيضا بعد وعليه ، والمروة الصفا

 .تقدم فقد القارن طواف وأما ، الجمھور عليه الذي وھو ، المشھور واألول ، والمروة الصفا بين واحد

 حل الذي الشھر في عمرته:  مالك فقال ، الحج أشھر في لھا عمل ثم الحج أشھر غير في عمرة أنشأ فيمن واختلفوا:  الثامنة

. عامه من حج إن متمتع فھو الحج أشھر في منھا حل كان وإن ، بمتمتع فليس الحج أشھر غير في منھا حل كان إن يريد ، فيه

 بالطواف تكمل إنما العمرة أن وذلك ، امهع من حج إن متمتع فھو للعمرة الحرم األشھر في بالبيت طاف إذا:  الشافعي وقال

 وأحمد قتادة وقال. الثوري وسفيان شبرمة وابن عيينة بن والحكم البصري الحسن قول وھو ، كمالھا إلى ينظر وإنما ، بالبيت

 فيه يدخل الذي للشھر عمرته:  طاوس وقال. عبدهللا بن جابر عن ذلك معنى وروي ، فيه أھل الذي للشھر عمرته:  وإسحاق

 وإن. متمتع أنه عامه من فحج شوال في أشواط وأربعة ، رمضان في أشواط ثالثة لھا طاف إن:  الرأي أصحاب وقال. الحرم

 أشھر غير في العمرة في دخل إذا:  ثور أبو وقال. متمتعا يكن لم أشواط ثالثة شوال وفي ، أشواط أربعة رمضان في طاف

 للشھر عمرته:  وإسحاق أحمد قول معنى وھو. متمتعا العمرة بھذه يكون ال والش في أو رمضان في لھا أطاف فسواء الحج

 الطواف يفتتح لم ما الحج عليھا يدخل أن الحج أشھر في بعمرة أھل لمن أن على العلم أھل أجمع:  التاسعة فيه أھل الذي

 أن بعد العمرة على الحج إدخال في واختلقوا. معا والعمرة الحج أنشأ الذي القارن يلزم ما يلزمه ، بذلك قارنا ويكون ، بالبيت

 ال أنه عنه والمشھور ، حنيفة أبي عن مثله وروي ، طوافه يتم لم ما قارنا ويصير ذلك يلزمه:  مالك فقال ، الطواف افتتح

 مالك قول ذلك وكل. الطواف ركعتي يركع لم ما العمرة على الحج يدخل أن له:  قيل وقد ، الطواف في األخذ قبل إال يجوز

. القران دم ولزمه عمرته باقي عنه وسقط ، قارنا صار بالحج أحرم ثم لعمرته واحد شوطا المعتمر طاف فإذا. وأصحابه

 لم ما العمرة على الحج يدخل أن له:  بعضھم وقال. ركوعه قبل منه فراغه بعد أو طوافه أضعاف في بالحج أحرم من وكذلك

 لم واحدا شوطا لعمرته طاف إذا:  أشھب وقال. العلم أھل عند شذوذ كله وھذا:  عمر أبو لقا. والمروة الصفا بين السعي يكمل

 أبو قال وبه ، وعطاء الشافعي قول وھذا ، بالحج يحرم ثم يتمھا حتى عمرته على ومضى ، قارنا يكن ولم به اإلحرام يلزمه

 .ثور

 أضاف ومن ، الحج على العمرة تدخل ال:  وإسحاق ثور بووأ مالك فقال ، الحج على العمرة إدخال في واختلفوا:  العاشرة

 حنيفة أبو وقال. بمصر عنه المشھور وھو ، الشافعي قولي أحد وھو ، مالك قاله ، بشيء العمرة فليست الحج إلى العمرة

 لم طاف إنف ، واحدا شوطا بحجته يطف لم ما القارن على ما عليه ويكون ، قارنا يصير:  القديم في والشافعي وأصحابه

 .المسألة ھذه في أقول مالك وبقول:  المنذر ابن قال. الحج في عمل قد ألنه ، يلزمه



237 

 

 متمتعا يصير إنما ألنه ، لمتعته آخر ھدي وعليه ، ذلك يجز لم متمتع وھو للعمرة ھديا أھدى من:  مالك قال:  عشرة الحادية

 يوم إال ھديه ينحر ال:  وإسحاق ثور وأبو حنيفة أبو وقال. يالھد على يجب وحينئذ ، عمرته من حل أن بعد الحج أنشأ إذا

 وقاله ، النحر يوم إال ينحر لم العشر في قدم وإن ، ھديه ونحر وسعى طاف العشر قبل المتمتع قدم إن:  أحمد وقال. النحر

 .يسقه لم أو ھديا ساق ، وسعى طاف إذا عمرته من يحل:  الشافعي وقال. عطاء

 واجدا كان إذا المتعة دم عليه وجب بالحج أحرم إذا:  الشافعي فقال ، يموت المتمتع في والشافعي مالك ختلفوا:  عشرة الثانية

 ، غيرھا أو بعرفة بالحج يحرم ما بعد يموت المتمتع عن سئل أنه مالك عن وھب ابن وروى. عنه الزعفراني حكاه ، لذلك

 فعليه مات ثم الجمرة رمى ومن ، ھديا عليه أرى فال العقبة جمرة ييرم أن قبل أولئك من مات من:  قال ؟ ھديا عليه أترى

 .المال رأس من بل:  قال ؟ الثلث من أو المال رأس من:  له قيل. الھدي

 .فيه الكالم تقدم قد} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما{:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

 اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري أَْھلُهُ  َيُكنْ  لَمْ  لَِمنْ  َذلِكَ  َكاِملَةٌ  َعَشَرةٌ  ِتْلكَ  َرَجْعُتمْ  إَِذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  فِي أَيَّامٍ  الَثةِ ثَ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ {:  تعالى قوله

قُوا اْلَحَرامِ  َ  َواتَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ  }اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 :  مسائل عشرة فيه

 رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة صام ، الحيوان لعدم أو المال لعدم إما ، الھدي يعني} َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  األولى

 البصري والحسن ومجاھد وعطاء الشعبي عن وروي ، طاوس قول ھذا ، عرفة يوم آخرھا الحج في األيام والثالثة. بلده إلى

 حنيفة أبي عن ثور أبو وحكى. المنذر ابن حكاه ، الرأي أصحابو دينار بن وعمرو وعلقمة جبير بن وسعيد والنخعي

 أيضا حنيفة أبو وقال. بالحج كإحرامه فيه األيام صوم فجاز ، التمتع إحرامي أحد ألنه ، بالعمرة إحرامه في يصومھا

 منذ يصومھا أن هل:  أنس بن ومالك عباس ابن وقال. عرفة ويوم التروية ويوم ، يوما التروية يوم قبل يصوم:  وأصحابه

 فلم وقته قبل أتاه فقد العمرة في صامھا فإذا} اْلَحجِّ  فِي أَيَّامٍ  َثالَثةِ  َفِصَيامُ {:  قال تعالى هللا ألن ، النحر يوم إلى بالحج يحرم

 وروي ، وعائشة عمر ابن قول وھو ، عرفة يوم إلى بالحج يھل أن بين ما يصومھن:  حنبل بن وأحمد الشافعي وقال. يجزه

. وسيأتي ، العبادة على وأقوى ، للسنة أتبع فذلك ، مفطرا عرفة يوم ليكون ، موطئه في قوله مقتضى وھو ، مالك عن ھذا

 قال وبه ، العشر أيام أول من يصومھن:  واألوزاعي الثوري وقال. يحرم أن قبل الثالثة يصوم أن جائز:  أيضا أحمد وعن

 .المدينة أھل من وجماعة مالك أيضا وقاله ، منى أيام في بمكة دام ما يصومھا:  عروة وقال. عطاء

:  تقول كانت أنھا المؤمنين أم عائشة عن الموطأ في مالك روى. النحر يوم تلي التي الثالثة التشريق أيام ھي منى وأيام

 وھذا". منى أيام صام يصم لم فإن ، عرفة يوم إلى بالحج يھل أن بين ما ھديا يجد لم لمن الحج إلى بالعمرة تمتع لمن الصيام"

 من ذلك بعد وما األداء وقت ألنه إما ، مبدأ ذلك وأن ، عرفة يوم إلى المتمتع بالحج يحرم وقت من الصوم صحة يقتضي اللفظ

 وذلك ، للذمة إبراء النحر يوم قبل الصيام تقديم في ألن وإما ، الشافعي أصحاب يقول ما على ، القضاء وقت منى أيام من ذلك

 وإن لألداء سعة فيه الذي الصالة كوقت ، أفضل قبلھا الصوم كان وإن ، األداء وجه على أنھا المذھب من واألظھر. به رمأمو

 الحج موضع يريد أن يحتمل} اْلَحجِّ  فِي أَيَّامٍ {:  قوله فإن ، قضاء ال أداء وأنھا الصحيح ھو وھذا. آخره من أفضل أوله كان
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 يكون أن ويحتمل ، النحر يوم الحج أيام آخر ألن ، صحيح القول فھذا الحج أيام المراد كان نفإ ، الحج أيام يريد أن ويحتمل

 الحج موضع المراد كان وإن. أركانه من يكن لم وإن خالصا الحج عمل من عمل الرمي ألن ، الرمي أيام الحج أيام آخر

 ال ألنه ، التشريق أيام إلى ابتداء يؤخرھا أن له:  قوم قال وقد. جدا ويقوى ، عروة قال كما ، منى أيام في بمكة دام ما صامه

 :  ھي قيل فإن. النحر يوم الھدي يجد بأال إال الصيام عليه يجب

 لنھي التشريق أيام صوم يجوز ال أنه إلى أصحابه أكثر وعليه الجديد في والشافعي المدينة أھل من جماعة ذھب فقد:  الثانية

 في ثبت بما المتمتع منه يخصص عام فھو النھي ثبت إن:  له قيل ، منى أيام صيام عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 يجد لم لمن إال يصمن أن التشريف أيام في يرخص لم:  قاال وعائشة عمر ابن وعن. تصومھا كانت عائشة أن البخاري

 في رخص وإنما. ضعفھا ثالثة طرق من وعائشة عمر ابن عن مرفوعا ورواه ، صحيح إسناده:  الدارقطني وقال. الھدي

 بن علي عن روينا وقد:  المنذر ابن قال. الھدي لعدم الصوم وجوب يتحقق وبذلك ، بمقدارھا إال أيامه من يبق لم ألنه صومھا

 .نقول وكذلك:  المنذر ابن قال. وعطاء الحسن وقال ، التشريق أيام بعد صام الصوم فاته إذا:  قال أنه طالب أبي

 ، ومجاھد وطاوس جبير بن وسعيد عباس ابن عن ذلك روي. الھدي إال يجزه لم العشر في الصوم فاته إذا:  طائفة وقالت

 .فتأمله ، عنه وأصحابه حنيفة أبي عن عمر أبو وحكاه

 ثم فصام للھدي واجد غير كان إذا فيه واختلفوا ، الھدي يجد كان إذا إليه للمتمتع سبيل ال الصوم أن على العلماء أجمع:  الثالثة

 لم فإن ، يھدي أن إلي فأحب ھديا وجد ثم الصوم في دخل إذا:  قال مالك عن وھب ابن فذكر ، صومه إكمال قبل الھدي وجد

 واختاره ، وقتادة الحسن قول وھو ، ثور أبو قال وكذلك ، فرضه وھو صومه في يمضي:  الشافعي وقال. الصيام أجزاه يفعل

 في أيام ثالثة صام وإن ، الھدي عليه ووجب الصوم بطل صومه من الثالث اليوم في أيسر إذا:  حنيفة أبو وقال. المنذر ابن

 .وحماد نجيح أبي وابن الثوري قال وبه ، الھدي إلى يرجع ال األيام السبعة يصوم أن له كان أيسر ثم الحج

:  معنى على ، بالنصب" وسبعة" علي بن دزي وقرأ. العطف على بالخفض الجمھور قراءة} َوَسْبَعةٍ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 .سبعة وصوموا

 كتاب في مالك وقاله ، وعطاء ومجاھد والربيع وقتادة عمر ابن قاله ، بالدكم إلى يعني} َرَجْعُتمْ  إَِذا{:  تعالى قوله:  الخامسة

 وطنه، وصل إذا إال السبعة صوم أحد على يجب فال ، تعالى هللا من رخصة ھذه:  والربيع قتادة قال. الشافعي قال وبه ، محمد

 عن وروي ، الطريق في الصوم يجزيه:  وإسحاق أحمد وقال. رمضان في السفر في يصوم من يفعل كما ، أحد يتشدد أن إال

 بعض عند والتقدير. والحسن عكرمة قال وكذلك ، رخصة ھي إنما ، الطريق في صامھا شاء إن:  مجاھد قال. وعطاء مجاھد

 من رجع إذا:  الكتاب في مالك وقال. الحل من اإلحرام قبل عليه كنتم ما إلى رجعتم إذا أي ، الحج من رجعتم اإذ:  اللغة أھل

 العزيمة إلى فيھا الرفق وترك الرخص تقديم فيجوز ورخصة تخفيفا كان إن:  العربي ابن وقال يصوم أن بأس فال منى

 .األغلب في المراد وأنھا ، البالد أراد أنه ظاھر وال ، نص فيه فليس توقيتا ذلك كان وإن. إجماعا

 حجة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تمتع:  قال عمر ابن عن مسلم رواه ما يبينه ، النص إلى يقرب ظاھر فيه بل:  قلت

 أھل ثم العمرةب فأھل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وبدأ ، الحليفة ذي من الھدي معه فساق ، وأھدى الحج إلى بالعمرة الوداع
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 ومنھم ، الھدي فساق أھدى من الناس من فكان ، الحج إلى بالعمرة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع الناس وتمتع ، بالحج

 منه حرم شيء من يحل ال فإنه أھدى منكم كان من: " للناس قال مكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما ، يھد لم من

 يجد لم فمن وليھد بالحج ليھل ثم وليحلل وليقصر والمروة وبالصفا بالبيت فليطف أھدى منكم يكن لم ومن حجه يقضي حتى

 في إال األيام السبعة صوم يجوز ال أنه في كالنص وھذا. الحديث" أھله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فليصم ھديا

 من فرغنا فإذا بالحج نھل أن التروية عشية أمرنا ثم: " عباس ابن حديث في البخاري قال وكذا. أعلم وهللا ، وبلده أھله

 لَمْ  َفَمنْ  اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما{:  تعالى هللا قال كما ، الھدي وعلينا حجنا تم وقد والمروة وبالصفا بالبيت فطفنا جئنا المناسك

 ھذا وكان:  النحاس قال. وسيأتي الحديث] 196:  البقرة[} ...أمصاركم إلى رجعتم إذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  فِي أَيَّامٍ  َثالَثةِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ 

 .إجماعا

 ، يكمل وكمل. يعظم عظم مثل ، يكمل كمل. ينصر نصر مثل ، يكمل كمل:  يقال} َكاِملَةٌ  َعَشَرةٌ  ِتْلكَ {:  تعالى قوله:  السادسة

 يتوھم أن جاز لما:  الزجاج فقال ، عشرة أنھا علم وقد} َعَشَرةٌ  كَ ِتلْ {:  قوله معنى في واختلفوا. لغات ثالث ، يحمد حمد مثل

 قوله من بالجملة ذلك أزيل -  أخرى وسبعة يقل لم ألنه ، منھا بدال رجع إذا سبعة أو الحج في أيام ثالثة بين التخيير متوھم

 يعني ، الھدي عن البدل في" كاملة" : وقيل. أھدى كمن الثواب في" كاملة: " الحسن وقال". كاملة: " قال ثم" عشرة تلك"

 أكملوھا أي ، األمر ومعناھا اإلخبار لفظ لفظھا:  وقيل. يتمتع لم كمن الثواب في" كاملة: " وقيل. الھدي عن بدل كلھا العشرة

: وقيل. بعةالس ذكر بعد شيء منه بقي قد أنه متوھم يتوھم لئال ، العدد انقضاء على داللة" عشرة: " المبرد وقال. فرضھا فذلك

 :  الشاعر قول ومنه. بيدي كتبت:  تقوله كما ، توكيد ھو

 شمامي إلى تميل وسادسة...  خمس فھن واثنتان ثالث

 :  اآلخر قول ومثله. تأكيد" خمس" فقول

 العشاء يدركني حين وست...  حسي فذاك بالغداة ثالث

 داء الري فوق المرء وشرب...  ريي اليوم في تسعة فذلك

 ال هللا هللا:  بال ذي بأمر تأمره لمن تقول كما ، عددھا من ينقص وأال بصيامھا توصية زيادة فيه ، آخر تأكيد" كاملة: " وقوله

 .تقصر

 من ليس الذي الغريب عن التمتع دم يجب إنما أي} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري أَْھلُهُ  َيُكنْ  لَمْ  لَِمنْ  َذلِكَ {:  تعالى قوله:  السابعة

 وأزواج واألنصار المھاجرون أھل:  فقال الحج متعة عن سئل أنه عباس ابن عن" البخاري خرج. الحرام المسجد يحاضر

 إھاللكم اجعلوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال مكة قدمنا فلما ، وأھللنا الوداع حجة في وسلم عليه هللا صلى النبي

 يحل ال فإنه الھدي قلد من: " وقال ، الثياب ولبسنا النساء وأتينا والمروة وبالصفا بالبيت طفنا" الھدي قلد من إال عمرة بالحج

 فقد والمروة وبالصفا بالبيت فطفنا جئنا المناسك من فرغنا فإذا ، بالحج نھل أن التروية عشية أمرنا ثم" محله الھدي يبلغ حتى

} َرَجْعُتمْ  إَِذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  فِي أَيَّامٍ  َثالَثةِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ  اْلَھْديِ  ِمنَ  رَ اْسَتْيسَ  َفَما{:  تعالى هللا قال كما ، الھدي وعلينا حجنا تم
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 وسلم عليه هللا صلى نبيه وسنة كتابه في أنزله هللا فإن والعمرة الحج بين عام في نسكين فجمعوا ، تجزي الشاة ، أمصاركم إلى

 هللا ذكر التي الحج وأشھر} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري أَْھلُهُ  َيُكنْ  لَمْ  لَِمنْ  َذلِكَ {:  وجل عز هللا قال ، مكة أھل غير للناس وأباحه

. المعاصي:  والفسوق الجماع:  والرفث. صوم أو دم فعليه األشھر ھذه في تمتع فمن ، الحجة وذو القعدة وذو شوال وجل عز

 .المراء:  والجدال

 لھم اشترطي: " السالم عليه كقوله ، مكة أھل من يكن لم من على الدم وجوب أي ، على بمعنى" لمن" ولهق في الالم:  الثامنة

 حنيفة أبي عند للغريب والقران التمتع إلى إشارة وذلك. فعليھا أي] 7:  اإلسراء[} َفلََھا أََسأُْتمْ  َوإِنْ {:  تعالى وقوله" . الوالء

 بدم ليس ألنه ، منه يأكل ال جناية دم عليه كان ذلك فعل ومن. عندھم الحرام المسجد لحاضري قران وال متعة ال ، وأصحابه

 بن عبدالملك وفرق. عليھم صيام وال ھدي فال ، والصيام الھدي إلى ترجع واإلشارة. وقران تمتع دم لھم:  الشافعي وقال. تمتع

 .عنه تقدم ما على ، تمتعال في وأسقطه القران في الدم فأوجب ، والقران التمتع بين الماجشون

 وقال. حاضريه من بھا اتصل وما مكة أھل أن على اإلجماع بعد - الحرام المسجد حاضري في الناس واختلف:  التاسعة

 فھو الجمعة عليه يجب كان من:  العلماء بعض فقال - قال كما وليس:  عطية ابن قال. الحرم أھل على اإلجماع بعد:  الطبري

 وما مكة أھل ھم وأصحابه مالك وقال. والبداوة الحضارة من اللفظة فجعل ، بدوي فھو ذلك من بعدأ كان ومن ، حضري

 أو المواقيت أھل من كان فمن ، ناحية كل من وراءھا ومن المواقيت أھل ھم:  وأصحابه حنيفة أبي وعند. خاصة بھا اتصل

 موضعه من الصالة تقصير يلزمه ال من ھم:  صحابهوأ الشافعي وقال. الحرام المسجد حاضري من فھم وراءھا ما أھل من

 .اآلية تأويل في السلف مذاھب األقوال ھذه وعلى. المواقيت أقرب وذلك ، مكة إلى

قُوا{:  تعالى قوله:  العاشرة َ  َواتَّ  .عقابه شدة من وتحذير ، العموم على بالتقوى أمر ھو:  وقيل. عليكم فرضه فيما أي} هللاَّ

 َيْعلَْمهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما اْلَحجِّ  فِي ِجَدالَ  َوال فُُسوقَ  َوال َرَفثَ  َفال اْلَحجَّ  فِيِھنَّ  َفَرضَ  َفَمنْ  َمْعلُوَماتٌ  أَْشُھرٌ  َحجُّ الْ { 197:  اآلية
 ُ ُدوا هللاَّ ادِ  َخْيرَ  َفإِنَّ  َوَتَزوَّ ْقَوى الزَّ  }األَْلَبابِ  أُولِي َيا َواتَّقُونِ  التَّ

 :  ئلمسا أربع فيه

وا{:  قوله في وتعالى سبحانه والعمرة الحج ذكر لما} َمْعلُوَماتٌ  أَْشُھرٌ  اْلَحجُّ {:  تعالى قوله:  األولى َِّ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَِتمُّ ِ {

 ، مرة السنة في فيقع الحج وأما. العمرة ووقت ، بالعمرة لإلحرام وقت السنة فجميع ، الوقت في اختالفھما بين] 196:  البقرة[

 وقت أو ، أشھر الحج أشھر:  تقديره حذف الكالم وفي ، وخبر ابتداء" معلومات أشھر الحج"و. األشھر ھذه غير في يكون فال

 ولم ، األشھر نصب الجر حرف سقوط مع ويلزمه. أشھر في الحج:  التقدير وقيل. أشھر الحج عمل وقت أو ، أشھر الحج

 أشھر الحج وقت معناه ألن ، رفع األشھر:  الفراء قال. ظرف أنه على النصب الكالم في زيجو أنه إال ، بنصبھا أحد يقرأ

 ووقت ، الصيف وقت أراد. أشھر ثالثة الطيلسان وإنما ، شھران الصيف إنما:  يقول الكسائي وسمعت:  الفراء قال. معلومات

 ومجاھد والربيع وعطاء عمر وابن مسعود ابن فقال ، المعلومات األشھر في واختلف:  الثانية فحذف ، الطيلسان لباس

 القعدة وذو شوال ھي:  والنخعي والشعبي والسدي عباس ابن وقال. كله الحجة وذو العقدة وذو شوال الحج أشھر:  والزھري

 ، حبيب ابن األخير حكى ، مالك عن مرويان والقوالن ، الزبير ابن وقاله ، مسعود ابن عن وروي ، الحجة ذي من وعشرة



241 

 

 بعد األعمال من يقع فيما دما ير لم الحج أشھر من كله الحجة ذا إن:  قال فمن ، الدم تعلق الفرق وفائدة. المنذر ابن واألول

 عن لتأخيره ذلك بعد عمل فيما الدم ويلزم ، النحر بيوم الحج ينقضي األخير القول وعلى. الحج أشھر في ألنھا ، النحر يوم

 .وقته

 ، الثالث وبعض شھرين على يقع قد األشھر ولفظ. عندھم معلومة كانت ألنھا ، كتابه في الحج أشھر تعالى هللا يسم لم:  الثالثة

 فالوقت ، منھا ساعة في رآه إنما ولعله. فالن عھد على أو ، كذا سنة رأيتك:  يقال كما ، كله منزلة يتنزل الشھر بعض ألن

 رأيتك:  ويقولون. الثالث وبعض يومان ھي وإنما" . ثالثة منى أيام: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما ، بكله بعضه يذكر

 .أعلم وهللا ، أشھر قال جمع فوقھما وما االثنان كان لما:  وقيل. العام وجئتك ، اليوم

. حجال أشھر في به يحرم أن الحج سنة من:  عباس ابن عن فروي ، الحج أشھر غير في بالحج اإلھالل في اختلف:  الرابعة

 دخل كمن ، عمرة ويكون حجة عن ذلك يجزه لم الحج أشھر قبل بالحج أحرم من:  واألوزاعي وطاوس ومجاھد عطاء وقال

 بن أحمد وقال. بعمرة يحل:  األوزاعي وقال. ثور وأبو الشافعي قال وبه ، نافلة وتكون تجزيه ال فإنه وقتھا قبل صالة في

 وقال. حنيفة أبي قول وھو ، كلھا السنة جميع في بالحج اإلحرام جواز عنه مشھوروال ، مالك عن وروي ، مكروه ھذا:  حنبل

 وقد] 189:  البقرة[} َواْلَحجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواقِيتُ  ِھيَ  قُلْ  األَِھلَّةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى لقوله ، حجه يقضي حتى يحل ال:  النخعي

 على النص باب من يكون أن ويحتمل. خاصة اآلية وھذه ، عامة تلك ألن ، أصح الشافعي إليه ذھب وما. فيھا القول تقدم

 .أعلم وهللا ، صحيح مالك قول فيكون وعليه ، غيرھا على األشھر ھذه لفضل ، العموم أشخاص بعض

 ، ظاھرا فعال إلحراموبا ، باطنا قصدا بالنية فيه بالشروع نفسه الزمه أي} اْلَحجَّ  فِيِھنَّ  َفَرضَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 الحسن قول وھو ، الحج أركان من الشافعي عند التلبية وليست. التلبية في حنيفة وأبو حبيب ابن قاله ، مسموعا نطقا وبالتلبية

 الحز:  اللغة في الفرض وأصل. وغيرھم الظاھر أھل التلبية وأوجب. بالحج اإلحرام في النية تكفي:  الشافعي قال. حي بن

 ، أبان أي" فرض: " وقيل. للقدح الحز كلزوم الحر للعبد الزمة الحج ففرضية. والجبل والنھر القوس فرضة ومنه ، والقطع

 ،"فرض: " قوله والخبر ، الشرط ومعناھا باالبتداء رفع" من"و. غيره عن أبانه فقد شيئا قطع من ألن ، القطع إلى يرجع وھذا

 وقال. االستعمال في سواء ھما:  قوم فقال ، فيھا يقل ولم" فيھن: " وقال. رضف رجل:  قال فكأنه ، بموصولة ليست" من" ألن

 والجذوع ، انكسرن األجذاع:  تقول ، كذلك ليس والقليل ، المؤنثة كالواحدة يأتي يعقل ال لما الكثير الجمع:  عثمان أبو المازني

ةَ  إِنَّ {:  تعالى هللا قول ذلك ويؤيد ، انكسرت  ".منھا: " قال ثم] 36:  التوبة[} الشُُّھورِ  ِعدَّ

:  ومالك ومجاھد والزھري وعكرمة والحسن وقتادة والسدي جبير وابن عباس ابن قال} َرَفثَ  َفال{:  تعالى قوله:  السادسة

 قابل حج وعليه ، للحج مفسد بعرفة الوقوف قبل الجماع أن على العلماء وأجمع. يفسده ألنه جماع فال أي ، الجماع الرفث

 من ، كذا بك فعلنا أحللنا إذا:  لقوله ، بالكالم للمرأة اإلفحاش الرفث:  وغيرھم وعطاء وطاوس عمر بن عبدهللا وقال. يوالھد

 :  محرم وھو وأنشد ، أيضا عباس ابن وقاله ، كناية غير

 لميسا ننك الطير تصدق إن...  ھميسا بنا يمشين وھن
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 بذكر اإلفحاش الرفث:  قوم وقال. النساء عند قيل ما الرفث إن:  فقال محرم وأنت أترفث:  قيس بن حصين صاحبه له فقال

 من اللغا الرفث:  عبيدة أبو وقال. أھله من الرجل يريده لما جامعة كلمة الرفث:  وقيل. ال أم بحضرتھن ذلك كان ، النساء

 :  وأنشد ، الكالم

 التكلم ورفث اللغا عن...  كظم حجيج أسراب ورب

" رفث فال" بقوله المراد:  العربي ابن قال. الجمع على" رفوث فال" مسعود ابن وقرأ. وكسرھا الفاء بضم ، يرفث رفث:  يقال

 النفي يرجع وإنما ، مخبره بخالف يقع أن يجوز ال سبحانه هللا وخبر ، ونشاھده فيه الرفث نجد فإنا ، موجدا ال مشروعا نفيه

] 228:  البقرة[} قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ {:  تعالى كقوله ، محسوسا وجوده إلى ال مشروعا وجوده إلى

 كقوله وھذا. الحسي الوجود إلى ال الشرعي الحكم إلى النفي فعاد ، يتربصن ال المطلقات نجد فإنا ، حسا ال شرعا: معناه

هُ  ال{: تعالى  منھم أحد يمسه ال معناه أن - الصحيح وھو - اآلدميين في وارد إنه:  قلنا إذا] 79:  الواقعة[} اْلُمَطھَُّرونَ  إاِلَّ  َيَمسُّ

 ، النھي بمعنى يكون الخبر إن:  فقالوا العلماء فاتت التي ھي الدقيقة وھذه ، الشرع حكم خالف فعلى المس وجد فإن ، شرعا

 .وصفا ومتضادان حقيقة مختلفان فإنھما ، يوجد أن يصح وال ، قط ذلك وجد وما

 عمر ابن قال وكذلك. والحسن وعطاء عباس ابن قاله ، كلھا المعاصي جميع يعني} فُُسوقَ  َوال{:  تعالى قوله:  السابعة

. ذلك وشبه ، الشعر وأخذ الظفر وقص الصيد كقتل ، بالحج إحرامه حال في وجل عز هللا معاصي إتيان الفسوق:  وجماعة

ً  أَوْ {:  تعالى قوله ومنه ، لألصنام الذبح الفسوق:  ومالك زيد ابن وقال : الضحاك وقال]. 145:  األنعام[} ِبهِ  هللاَِّ  لَِغْيرِ  أُِھلَّ  فِْسقا

 ومنه ، السباب الفسوق:  أيضا عمر ابن وقال]. 11:  الحجرات[} اْلفُُسوقُ  االْسمُ  ِبْئسَ {:  قوله ومنه ، باأللقاب التنابز الفسوق

 عليه هللا صلى قال. األقوال جميع يتناول ألنه ، أصح األول والقول" . كفر وقتاله فسوق لمالمس سباب: "  السالم عليه قوله

. وغيره مسلم خرجه" الجنة إال جزاء له ليس المبرور والحج" ،" أمه ولدته كيوم رجع يفسق ولم يرفث فلم حج من: " وسلم

 أو هللا سبيل في الجھاد من أفضل عمل من واألرض السماء بين ما بيده نفسي والذي: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه وجاء

. أدائه أثناء فيه تعالى هللا يعص لم الذي ھو المبرور الحج:  الفقھاء وقال" . جدال وال فسوق وال فيھا رفث ال مبرورة حجة

 .هللا رحمه العربي ابن القولين ذكر ، بعده سبحانه هللا يعص لم الذي ھو:  الفراء وقال

 في زاھدا صاحبه يرجع أن ھو المبرور الحج:  الحسن قال. بعده ال فيه سبحانه هللا يعص لم الذي ھو المبرور لحجا:  قلت

 .وسيأتي ، ھذا غير وقيل. اآلخرة في راغبا الدنيا

. تنوين بغير النصبب وقرئا. فيھما والتنوين بالرفع" فسوقٌ  وال رفثٌ  فال" قرئ} اْلَحجِّ  فِي ِجَدالَ  َوال{:  تعالى قوله:  الثامنة

 والفسوق الرفث من العام النفي المقصود وألن ، قبله فيما النصب قراءة يقوي وھو ،" جدال وال" في الفتح على وأجمعوا

 رفع، موضع في الثالثة واألسماء. القراء أكثر النصب وعلى ، كله المنفي عموم في واحد نظام على الكالم وليكون ، والجدال

 ألنه ، بعدھا االسم فارتفع" ليس" بمعنى" ال" أن الرفع قراءة ووجه. جميعھا عن خبر" الحج في" وقوله ".ال" مع واحد كل

". جدال ال" خبر وھو الظاھر الثاني" الحج في" عليه دل ، الحج في فسوق وال رفث فليس:  تقديره محذوف والخبر ، اسمھا
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 وال:  فقال النفي ابتدأ ثم ، الحج من يخرج شيء أي ، فسوق وال رفث يكونن فال بمعنى الرفع:  العالء بن عمرو أبو وقال

 .جدال

 والخبر ناقصة تكون أن ويحتمل. خبر إلى تحتاج فال} ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ {:  قوله مثل ، تامة كان تكون أن فيحتمل:  قلت

 بن جعفر أبو وقرأ. أيضا محذوف والخبر ، للنفي" وال" ، باالبتداء" وفسوق رفث" يرفع أن ويجوز. آنفا تقدم كما ، محذوف

 قراءة في قلنا كما ، الثالثة خبر" الحج في" يكون وعليه الطرق بعض في عاصم عن ورويت. الثالثة في بالرفع القعقاع

 وال" وخبر منصوب ليس خبر ألن ، القراءة اختالف مع الجميع عن خبر" الحج في" يكون أن يحسن لم وإنما ، النصب

 ويجوز. واحد اسم في عامالن يعمل وال ، باالبتداء رفع موضع في وھو األول من مقطوع" جدال وال" ألن ، وعمرف" جدال

 :  النحويون وأنشد. الموضع على تعطفه" فسوق وال رفث فال"

 الراقع على الخرق اتسع...  خلة وال اليوم نسب ال

 :  ومثله:  الفراء قال" ال" في يجب كان ما على اللفظ على فاعط" الحج في جداال وال فسوقا وال رفث فال" الكالم في ويجوز

 وتأزرا ارتدى بالمجد ھو إذا...  وابنه مروان مثل وابنا أب فال

 :  األخفش وأنشد. والتنوين بالرفع" جدال وال" ، فيھما بالنصب" فسوق وال رفث فال: " العطاردي رجاء أبو وقال

 أب وال ذاك كان إن لي أم ال...  بعينه الصغار وجدكم ھذا

 المعنى في اختلفا فلما ، النفي" جدال وال" ومعنى. تفسقوا وال ترفثوا ال أي ، النھي" فسوق وال رفث فال" معنى إن:  وقيل

 .بينھما فرق فلم ، تجادلوا ال أي ، أيضا نھي" جدال وال: " قيل إذ ، نظر وفيه:  القشيري قال. اللفظ في بينھما خولف

. مجدول زمام ومنه ، الفتل وھو الجدل من مشتقة وھي ، المجادلة من فعال وزنه الجدال} ِجَدالَ  َوال{:  تعالى هقول:  التاسعة

 به ضرب كمن فيكون ، يغلبه حتى صاحبه يقاوم الخصمين من واحد كل فكأن األرض ھي التي الجدالة من مشتقة ھي:  وقيل

 :  الشاعر قال. الجدالة

 بالجداله العاجز وأترك...  اآلله بعد اآللة أركب قد

 محالة له ليست منعفرا

 أن ھنا الجدال:  وعطاء عباس وابن مسعود ابن فقال ، ستة أقوال على ھنا به المراد المعنى في العلماء واختلفت:  العاشرة

 زيد ابن وقال. لسبابا الجدال:  قتادة وقال. عنھا نھي فال العلم مذاكرة فأما ، السباب إلى فينتھي تغضبه حتى مسلما تماري

 حين الجاھلية في يفعلون كانوا كما ، السالم عليه إبراھيم موقف صادف أيھم:  الناس يختلف أن ھنا الجدال:  أنس بن ومالك

. مواضعه في جدال ال:  التأويل ھذا على فالمعنى ، ذلك بعد يتجادلون ثم ، العرب سائر موقف غير في تقف قريش كانت

 المماراة الجدال:  معه وطائفة مجاھد وقال. غدا الحج:  طائفة وتقول ، اليوم الحج:  طائفة تقول أن ھنا دالالج:  طائفة وقالت
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 بجمع بعضھم ويقف ، الحجة ذي غير في الحج جعلوا ربما كانوا ، النسيء من العرب عليه كانت ما حسب الشھور في

 .ذلك من الصواب في ويتمارون ، بعرفة وبعضھم

 لقوله ،" جدال وال" قوله تأويل في قيل ما أصح القوالن وھذان ، موضعه في وال وقته في جدال ال التأويلين ذينھ فعلى:  قلت

 يعني". براءة" في وسيأتي ، الحديث..." واألرض السموات هللا خلق يوم كھيئته استدار قد الزمان إن: "  وسلم عليه هللا صلى

 بھذا فبين" مناسككم عني خذوا: " حج لما وسلم عليه هللا صلى وقال. ووقته يومه إلى عاد أي ، كان كما الحج أمر رجع

. ذلك مثل اآلخر ويقول. حجكم من أبر حجنا:  طائفة تقول أن الجدال:  القرظي كعب بن محمد وقال. ومواضعه الحج مواقف

 .أعلم وهللا ، باآلباء الفخر في كان الجدال:  وقيل

ُ  َيْعلَْمهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما{:  تعالى قوله:  عشرة الحادية  ألن ، أعمالكم على يجازيكم هللا أن:  والمعنى ، وجوابه شرط} هللاَّ

 في والتقوى البر وعلى ، الفحش مكان الكالم حسن على وحث تحريض ھو :  وقيل. بالشيء العالم من تقع إنما المجازاة

 .عنه نھوا ما يوجد ال حتى أنفسھم ضبط عن عبارة الخير فعل جعل:  وقيل. والجدال الفسوق مكان األخالق

ُدوا{:  تعالى قوله:  عشرة الثانية  في اآلية نزلت:  زيد وابن وقتادة ومجاھد وعكرمة عمر ابن قال. الزاد باتخاذ أمر} َوَتَزوَّ

 على عالة يبقون فكانوا ، يطعمنا وال هللا بيت نحج كيف:  بعضھم ويقول ، زاد بال الحج إلى تجيء كانت العرب من طائفة

. بالزاد فأمروا ، بالزاد بعض على بعضھم يتكل الناس كان:  الزبير بن عبدهللا وقال. بالزاد وأمر ، ذلك عن فنھوا ، الناس

 ينصرفوا أن أرادوا فلما ، مزينة من رجل ثلثمائة عليه وقدم ، زاد عليھا راحلة مسيره في وسلم عليه هللا صلى للنبي وكان

ُدوا{:  الناس بعض وقال" . القوم زود عمر يا" :قال  ، ضعيف تخصيص وھذا:  عطية ابن وقال. الصالح الرفيق} َوَتَزوَّ

 .الصالحة األعمال من لمعادكم وتزودوا:  اآلية معنى في واألولى

 عباس ابن عن البخاري ىرو كما ، ذكرنا كما حقيقة المأكول الحج سفر في المتخذ الزاد المراد فإن ، أصح األول القول:  قلت

:  تعالى هللا فأنزل ، الناس سألوا مكة قدموا فإذا ، المتوكلون نحن:  ويقولون يتزودون وال يحجون اليمن أھل كان:  قال

ُدوا{ ادِ  َخْيرَ  َفإِنَّ  َوَتَزوَّ ْقَوى الزَّ  ابن. سويقوال التمر الزاد:  الشعبي قال:  المفسرين أكثر وعليه ، ذكرنا فيما نص وھذا} التَّ

 تنفق حرفة ذا كان فإن مال له يكن لم ومن ، مال له كان لمن بالتزود تعالى هللا أمر: " العربي ابن قال. والسويق الكعك: جبير

 زاد بغير ويخرجون أموالھم يتركون كانوا الذين األموال أھل هللا خاطب وإنما ، عليه خطاب فال سائال أو الطريق في

 األغلب على خرج فإنه ، الخطاب في يدخل وال زاد بغير خرج بھا قام من ، شروط له والتوكل. ونالمتوكل نحن:  ويقولون

 لبس وقد:  الجوزي الفرج أبو قال". أعلم وجل عز وهللا ، حقائقه عن الغافلون التوكل درجة عن المقصرون وھم الخلق من

:  حنبل بن ألحمد رجل قال. الخطأ غاية على وھم التوكل ھو ھذا أن وظنوا زاد بال فخرجوا ، التوكل يدعون قوم على إبليس

 جرب فعلى:  قال. معھم إال ، ال فقال. القافلة غير في اخرج:  أحمد له فقال ، زاد بغير التوكل على مكة إلى أخرج أن أريد

 ! ؟ توكلت الناس

ادِ  َخْيرَ  َفإِنَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة ْقَوى الزَّ  التزود إلى يضموا أن فأمرھم المنھيات اتقاء الزاد خير أن تعالى أخبر} التَّ

ادِ  َخْيرَ  َفإِنَّ { قول وجاء. التقوى ْقَوى الزَّ ُدوا{ معنى ألن ، المعنى على محموال} التَّ  من به أمركم ما اتباع في هللا اتقوا} َوَتَزوَّ
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 السؤال إلى الحاجة أو الھلكة من المسافر به ىاتق ما الزاد خير فإن:  المعنى يكون أن يحتمل:  وقيل:  بالزاد الخروج

 على وحثھم اآلخرة سفر تعالى هللا ذكرھم:  اإلشارات أھل قال. قرار بدار ليست الدار ھذه أن على تنبيه فيه:  وقيل. والتكفف

 :  األعشى قال. اآلخرة زاد التقوى فإن ، التقوى تزود

 تزودا قد من لموتا بعد والقيت...  التقى من بزاد ترحل لم أنت إذ

 أرصدا كان كما ترصد لم وأنك...  كمثله تكون أال على ندمت

 :  آخر وقال

 السابح حيلة فيه تذھب...  موجه طامح بحر الموت

 ناصح مشفق من مقالة...  فاسمعي قائل إني نفس يا

 الصالح والعمل التقى غير...  قبره في اإلنسان يصحب ال

 الذين ألنھم - الكل يعم األمر كان وإن - بالخطاب األلباب أولي خص} األَْلَبابِ  أُولِي َيا َواتَّقُونِ {:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة

:  للعقل قيل ولذلك ، خالصه:  شيء كل ولب ، لب جمع واأللباب. بھا والناھضون أوامره قابلو وھم ، هللا حجة عليھم قامت

 جاء المضاعف من شيئا العرب كالم في أتعرف:  ثعلب يحيى بن مدأح لي قال يقول إسحاق أبا سمعت:  النحاس قال. لب

 .نظيرا له أعرف ما:  وقال فاستحسنه ، تلب لببت:  يونس عن سيبويه حكى ، نعم قلت ؟ فعل على

ُكمْ  ِمنْ  َفْضالً  َتْبَتُغوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ { 198:  اآلية َ  َفاْذُكُروا َعَرَفاتٍ  ِمنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا َربِّ  َواْذُكُروهُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْشَعرِ  ِعْندَ  هللاَّ
الِّينَ  لَِمنَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ُكْنُتمْ  َوإِنْ  َھَداُكمْ  َكَما  }الضَّ

 :  مسألتان فيه} َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضالً  َتْبَتُغوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  تعالى قوله

 قول وعلى. تبتغوا أن في أي ، ليس خبر نصب موضع في} َتْبَتُغوا أَنْ {. ليس اسم وھو ، إثم أي }ُجَناحٌ {:  تعالى قوله - األولى

 ، التجارة في ورخص والجدال والفسوق الرفث عن الحج بتنزيه تعالى أمر ولما. خفض موضع في أنھا والكسائي الخليل

 فِي َفاْنَتِشُروا{:  تعالى هللا قال ، التجارة بمعنى القرآن في ورد الفضل وابتغاء. هللا فضل تبتغوا أن في عليكم جناح ال:  المعنى

 عكاظ كانت: " قال عباس ابن عن البخاري رواه ما ھذا صحة على والدليل]. 10:  الجمعة[} هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا األَْرِض 

} َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضالً  َتْبَتُغوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  فنزلت المواسم في يتجروا أن فتأثموا الجاھلية في أسواقا المجاز وذو ومجنة

 ".الحج مواسم في

 شركا يكون ال ذلك إلى القصد وأن ، العبادة أداء مع للحاج الحج في التجارة جواز على دليل اآلية ففي ھذا ثبت إذا:  الثانية

 عن لعروھا ، أفضل تجارة دون الحج إن أما. للفقراء اخالف  ، عليه المفترض اإلخالص رسم عن المكلف به يخرج وال

 في أكرى رجل إني:  عمر البن قلت قال التيمي أمامة أبي عن سننه في الدارقطني روى. بغيرھا القلب وتعلق الدنيا شوائب



246 

 

 ھذا مثل فسأله سلمو عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء:  عمر ابن فقال. لك حج ال إنه:  يقولون ناسا وإن ، الوجه ھذا

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال} َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضالً  َتْبَتُغوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  اآلية ھذه نزلت حتى فسكت ، سألتني الذي

 " .حجا لك إن: "وسلم

َ  َفاْذُكُروا َعَرَفاتٍ  ِمنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله الِّينَ  لَِمنَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ُكْنُتمْ  َوإِنْ  َھَداُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ اْلَحَرامِ  َعرِ اْلَمشْ  ِعْندَ  هللاَّ  فيه} الضَّ

 :  مسألة عشرة ست

 أي ، فياض ورجل. نواحيه عن ينصب حتى امتأل إذا اإلناء فاض:  ويقال. اندفعتم أي} أََفْضُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى

 :  ھيرز قال. بالعطاء مندفق

 فواضله تغب ما معتفيه على...  غمامة يداه فياض وأبيض

 .شائع أي ، مستفيض وحديث

 فرقا ليس ھنا التنوين ألن ، بمسلمات امرأة سميت لو وكذلك ، بالتنوين" عرفات" الجماعة قراءة} َعَرَفاتٍ {:  تعالى قوله الثانية

 عن سيبويه وحكى. الجيد ھذا:  النحاس قال. مسلمين في نونال بمنزلة ھو وإنما ، فتحذفه ينصرف ال وما ينصرف ما بين

 لما:  قال ، تنوين وبغير التاء بكسر ، ھذا يا عرفات ورأيت ، ھذا يا عرفات ھذه:  يقوله ، عرفات من التنوين حذف العرب

 :  شدواوأن. وطلحة فاطمة بتاء تشبيھا ، التاء فتح والكوفيون األخفش وحكى. التنوين حذفوا معرفة جعلوھا

 عال نظر دارھا أدنى بيثرب...  وأھلھا أذرعات من تنورتھا

: وعرفات. النون مقابل والتنوين مسلمين في الياء مقابلة الكسرة ، مسلمات في حده على فيه التنوين وأن ، أحسن األول والقول

 الناس ألن عرفات البقعة تلك سميت:  وقيل. سباسب كأرض ، حوله بما سمي:  وقيل. كأذرعات بجمع سمي ، علم اسم

 ، وتعارفا عرفة يوم بعرفات الطلب طول بعد فاجتمعا ، بجدة وحواء ، بالھند وقع ھبط لما آدم ألن:  وقيل. بھا يتعارفون

: ةالبقر[} َمَناِسَكَنا َوأَِرَنا{:  تعالى قوله عند ذكره تقدم لما ھذا غير وقيل. الضحاك قاله ، عرفات والموضع ، عرفة اليوم فسمي

 :  الشاعر يقول وفيھا ، األراك نعمان ھي وعرفة. البقاع أسماء كسائر مرتجل اسمه أن والظاھر:  عطية ابن قال]. 128

 ھندا يبلغه لم ولكن لھند...  أراكة عوذ نعمان من تزودت

َفَھا{:  تعالى هللا قال ، الطيب وھو العرف من مأخوذة ھي:  وقيل  التي منى بخالف طيبة فھي ، ھاطيب أي] 6:  محمد[} لَُھمْ  َعرَّ

 ، الصبر من االسمين ھذين أصل:  بعضھم وقال. عرفة يوم ، الوقوف ويوم. عرفات سميت فلذلك ، والدماء الفروث فيھا

 :  قال. تتحمل حملتھا وما عروف النفس:  المثل في ويقال خاشعا صابرا كان إذا. عارف رجل: يقال

 حرة لذلك عارفة فصبرت

 .صابرة نفس أي
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 :  الرمة ذو وقال

 المقادر عليه خطت لما عروف

 ، الشدائد واحتمال البالء وأنواع الدعاء على وصبرھم ، وتذللھم الحاج لخضوع االسم بھذا فسمي ، هللا قضاء على صبور أي

 .العبادة ھذه إلقامة

 قبل ذلك بوقوفه يعتد ال أنه الزوال بلق منھا أفاض ثم الزوال قبل عرفة يوم بعرفة وقف من أن على العلم أھل أجمع:  الثالثة

 يأخذ أن بد ال:  قال فإنه أنس بن مالك إال ، الليل قبل نھارا وأفاض الزوال بعد بعرفة وقف من حج تمام على وأجمعوا. الزوال

 َفإَِذا{:  عالىت قوله مطلق للجمھور والحجة. حجه تمام في األمة بين خالف ال فإنه بالليل بعرفة وقف من وأما. شيئا الليل من

 في وھو وسلم عليه هللا صلى النبي أتيت:  قال مضرس بن عروة وحديث ، نھار من ليال يخص ولم} َعَرَفاتٍ  ِمنْ  أََفْضُتمْ 

 إال جبل من تركت إن وهللا ، نفسي وأتعبت ، مطيتي أكللت طيء جبلي من جئتك ، هللا رسول يا فقلت ، جمع من الموقف

 أتى وقد بجمع الغداة صالة معنا صلى من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ هللا رسول يا حج من لي فھل ، عليه وقفت

 والدارقطني والنسائي داود أبو منھم ، األئمة من واحد غير أخرجه" . حجه وتم تفثه قضى فقد نھارا أو ليال ذلك قبل عرفات

 رواه ، صحيح ثابت حديث الطائي مضرس بن عروة حديث:  رعم أبو وقال. صحيح حسن حديث:  الترمذي وقال له واللفظ

 وزكريا ھند أبي بن وداود خالد أبي بن إسماعيل منھم ، مضرس بن عروة عن الشعبي عن الثقات الشعبي أصحاب من جماعة

 حجةو. الم بن حارثة بن أوس بن مضرس بن عروة عن الشعبي عن كلھم ، ومطرف السفر أبي بن وعبدهللا زائدة أبي بن

 قليال الصفرة وذھبت الشمس غربت حتى واقفا يزل فلم:  وفيه ، مسلم خرجه ، الطويل جابر حديث:  الثابتة السنة من مالك

 " .مناسككم عني خذوا: " قال وقد الحج في سيما ال ، الوجوب على وأفعاله. القرص غاب حتى

 الثوري وسفيان عطاء فقال ، الحج صحة مع عليه ماذا يرجع ولم الشمس غروب قبل أفاض فيمن الجمھور واختلف:  الرابعة

 عليه:  جريج ابن وقال. ھدي عليه:  البصري الحسن وقال. دم عليه :  وغيرھم الرأي وأصحاب ثور وأبو وأحمد والشافعي

 مغيب بعد فعيد حتى عرفة إلى عاد فإن. الحج فاته كمن وھو ، قابل حج في ينحره والھدي ، قابل حج عليه:  مالك وقال. بدنة

: والثوري وأصحابه حنيفة أبو وقال. الطبري قال وبه ، وداود وإسحاق أحمد قول وھو ، عليه شيء ال:  الشافعي فقال الشمس

 .ثور أبو قال وبذلك ، الشمس غروب بعد رجع وإن الدم عنه يسقط ال

 وقف كذلك وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ، لأفض عليه قدر لمن راكبا بعرفة الوقوف أن في العلماء بين خالف وال:  الخامسة

 وفي ، علي وحديث الطويل جابر حديث في محفوظ وھذا ، زيد بن أسامة وأردف ، الشمس غروب بعد منھا دفع أن إلى

 القصواء ناقته بطن فجعل ، الموقف أتى حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ركب ثم: " جابر قال. أيضا عباس ابن حديث

 حتى قليال الصفرة وذھبت الشمس غربت حتى واقفا يزل فلم ، القبلة واستقبل يديه بين المشاة حبل وجعل ، لصخراتا إلى

 يقدر، دام ما ، داعيا رجليه على قائما وقف الركوب على يقدر لم فإن. الحديث..." خلفه زيد بن أسامة وأردف ، القرص غاب

مْ  َوَمنْ { للحج وتعظيم مباھاة راكبا الوقوف وفي ، وقوفال على يقدر لم إذا الجلوس في عليه حرج وال َھا هللاَِّ  َشَعاِئرَ  ُيَعظِّ  ِمنْ  َفإِنَّ
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 أقف أن من إلي أحب واإلبل الدواب على بعرفة الوقوف:  مالك لي قال موطئه في وھب ابن قال]. 32:  الحج[} اْلقُلُوبِ  َتْقَوى

 .حيستري أن بأس فال قائما وقف ومن:  قال ، قائما

 وجد فإذا العنق يسير عرفة من أفاض إذا كان" السالم عليه أنه زيد بن أسامة عن وغيره مسلم صحيح في ثبت:  السادسة

 إلى السير استعجال في ألن ، دونھم فمن الحاج أئمة على ينبغي وھكذا العنق فوق والنص:  عروة بن ھشام قال" نصَّ  فجوة

 يأتي ما على ، سنتھا وتلك ، بالمزدلفة العشاء مع إال الليلة تلك تصلى ال المغرب أن ومعلوم ، بھا الصالة استعجال المزدلفة

 .تعالى هللا شاء إن بيانه

 وعرفة ھھنا ووقفت: " وسلم عليه هللا صلى قال ، موقف كلھا عرفة أن على يدل الثابتة والسنة القرآن عموم ظاھر:  السابعة

:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك موطأ وفي. الطويل برجا حديث من وغيره مسلم رواه" موقف كلھا

 الحديث ھذا:  عبدالبر ابن قال" . ُمَحّسر بطن عن وارتفعوا موقف كلھا والمزدلفة عرنة بطن عن وارتفعوا موقف كلھا عرفة"

 استثناء فيھا ليس اآلثار وأكثر ، طالب أبي بن علي حديث ومن ، عباس ابن حديث ومن ، عبدهللا بن جابر حديث من يتصل

 بن جعفر حديث في الحديث أھل من اإلثبات الثقات الحفاظ نقلھا وكذلك ، المزدلفة من محسر وبطن ، عرفة من عرنة بطن

:  عنه المنذر ابن ذكر فيما مالك فقال ، بعرنة بعرفة وقف فيمن الفقھاء واختلف:  عمر أبو قال. جابر عن أبيه عن محمد

 وعليه ، فائت وحجه يقف لم كمن أنه المصعب أبو وذكر. مالك عن نزار بن خالد رواھا رواية وھذه. تام وحجه دما ريقيھ

 ، وسالم القاسم ابن قول وھو. له حج فال عرنة من أفاض من:  قال عباس ابن عن وروي. عرنة ببطن وقف إذا قابل من الحج

 أال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر بمكان يقف أن يجزيه ال:  أقول وبه لقا ، الشافعي عن القول ھذا المنذر ابن وذكر

 جھة من وال النقل جھة من ال ، حجته تلزم مجيئا يجىء لم عرفة من عرنة ببطن االستثناء:  عبدالبر ابن قال. به يوقف

 إال أداؤه يجوز فال ، عينم موضع في عليه مجمع فرض بعرفة الوقوف أن المصعب أبي مذھب ذھب من وحجة. اإلجماع

: العلماء بعض قال لقد" حتى ، عرفة مسجد بغربي وھو ، وضمھا الراء بفتح يقال عرنة وبطن. االختالف مع يقين وال ، بيقين

 في وعرنة ، الحل في عرفة أن حبيب ابن عن الباجي وحكى. عرنة بطن في سقط سقط لو عرفة مسجد من الغربي الجدار إن

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن جابر عن الزبير أبي عن سفيان حدثنا:  وكيع فذكر محسر بطن وأما :  عمر أبو قال. الحرم

 "ُمَحّسر بطن في أوضع"

:  قال الحسن عن قتادة عن شعبة روى. عرفة بأھل تشبيھا ، عرفة بغير عرفة يوم المساجد في بالتعريف بأس وال:  الثامنة

:  عائشة أبي بن موسى وقال. بالبصرة المسجد في عرفة يوم الناس اجتماع يعني. صرةبالب عباس ابن ذلك صنع من أول

 األمصار، في التعريف عن حنبل بن أحمد سألت:  األثرم وقال. إليه الناس اجتمع وقد عرفة يوم يخطب حريث بن عمر رأيت

 كانوا ، واسع بن ومحمد وثابت وبكر نالحس:  واحد غير فعله قد ، بأس به يكون أال أرجو:  فقال ، عرفة يوم يجتمعون

 .عرفة يوم المسجد يشھدون

 من الصالح فيه ويضاعف ، العظام الذنوب فيه هللا يكفر ، جسيم وثوابه عظيم فضله عرفة يوم ، عرفة يوم فضل في:  التاسعة

 عليه هللا صلى وقال. الصحيح أخرجه" . والباقية الماضية السنة يكفر عرفة يوم صوم: " وسلم عليه هللا صلى قال ، األعمال
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 وروى" . له شريك ال وحده هللا إال إله ال قبلي من والنبيون أنا قلت ما وأفضل عرفة يوم دعاء الدعاء أفضل: " وسلم

 عرفة يوم من النار من عددا فيه هللا يعتق أن أكثر يوم من ما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن الدارقطني

 هللا صلى هللا رسول أن كريز بن عبيدهللا عن الموطأ وفي" . ھؤالء أراد ما يقول المالئكة بھم يباھي ثم وجل عز ليدنو وإنه

 رأى لما إال ذاك وما عرفة يوم في منه أغيظ وال أدحر وال أحقر وال أصغر فيه ھو يوما الشيطان رئي ما: " قال وسلم عليه

 إنه أما: " قال ؟ هللا رسول يا بدر يوم رأى وما:  قيل". بدر يوم رأى ما إال العظام نوبالذ عن هللا وتجاوز الرحمة تنزل من

 عن مالك عن العجلي إبراھيم بن إسماعيل النضر أبو الحديث ھذا روى:  عمر أبو قال" . المالئكة يزع جبريل رأى قد

 والصواب ، بشيء وليس غيره أبيه عن الحديث اھذ في يقل ولم ، أبيه عن كريز بن عبيد بن طلحة عن عبلة أبي بن إبراھيم

 عبدالملك بن ھشام حدثنا قال روح أبو التميمي نعيم بن حاتم حدثنا:  األصول نوادر في الحكيم الترمذي وذكر. الموطأ في ما

 جده عن هأبي عن مرداس بن عباس بن لكنانة ابن حدثني قال السلمي السري بن عبدالقاھر حدثنا قال الطيالسي الوليد أبو

 إني:  فأجابه الدعاء وأكثر ، والرحمة بالمغفرة عرفة عشية ألمته دعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن"  مرداس بن عباس

 من خيرا المظلوم ھذا تثيب أن قادر إنك رب يا:  قال. غفرتھا فقد وبينھم بيني فيما ذنوبھم فأما بعضا بعضھم ظلم إال فعلت قد

 ، لھم غفرت قد إني:  فأجابه الدعاء في اجتھد المزدلفة غداة الغداة كان فلما ، العشية تلك يجبه فلم الظالم لھذا وتغفر مظلمته

 هللا عدو من تبسمت:  فقال ؟ فيھا تتبسم تكن لم ساعة في هللا رسول يا تبسمت:  له فقيل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتبسم

 أبو وذكر". ويفر رأسه على التراب ويحثي والثبور بالويل يدعو أھوى أمتي في لي باستجا قد هللا أن علم لما إنه إبليس

 صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك حدثنا عبدالرزاق حدثنا علي بن الحسن عبدالغني

 هللا غفر منى يوم كان وإذا للتجار هللا غفر لمزدلفةا ليلة كان وإذا الخالص للحاج هللا غفر عرفة يوم كان إذا: " وسلم عليه هللا

 أبو قال" . له غفر إال هللا إال إله ال قال ممن خلق الموقف ذلك يشھد وال للسؤال هللا غفر العقبة جمرة يوم كان وإذا للجمالين

 ما العلم وأھل ، أعرفه ال عبدالغني وأبو ، الوجه ھذا من إال عنه محفوظا وليس ، مالك حديث من غريب حديث ھذا:  عمر

 .األحكام أحاديث في يتشددون كانوا وإنما ، أحد كل عن والفضائل الرغائب روايات في أنفسھم يسامحون زالوا

 عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن عن للترمذي واللفظ األئمة روى. بعرفة إال عرفة يوم صوم العلم أھل استحب:  العاشرة

 حججت: " قال عمر ابن عن روي وقد. صحيح حسن حديث:  قال. فشرب بلبن الفضل أم إليه توأرسل ، بعرفة أفطر وسلم

 ھذا على والعمل" يصمه فلم عمر ومع ، يصمه فلم بكر أبي ومع - عرفة يوم يعني - يصمه فلم وسلم عليه هللا صلى النبي مع

. بعرفة عرفة يوم العلم أھل بعض صام وقد ، عاءالد على الرجل به ليتقوى بعرفة اإلفطار يستحبون ، العلم أھل أكثر عند

 ، عنه أنھى وال به آمر وال أصومه ال وأنا ، يصمه فلم عثمان ومع:  آخره في وزاد ، األول الحديث مثل عمر ابن عن وأسند

 يحيى وقال. الصيف في أصوم وال الشتاء في أصوم:  عرفة يوم صوم في عطاء وقال. المنذر ابن وذكره. حسن حديث

:  المنذر ابن قال. عرفة يوم يصومون وعائشة الزبير وابن العاصي أبي بن عثمان وكان. عرفة يوم الفطر يجب:  األنصاري

 هللا رسول لقول ، إلي أحب عرفة بغير والصوم ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول اتباعا ، إلي أحب بعرفات عرفة يوم الفطر

 من:  قال أنه عطاء عن روينا وقد" . والباقية الماضية السنة يكفر: " فقال عرفة يوم صوم عن سئل وقد وسلم عليه هللا صلى

 .الصائم أجر مثل له فإن الدعاء على ليتقوى عرفة يوم أفطر
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َ  َفاْذُكُروا{:  تعالى قوله:  عشرة الحادية  جمعا ويسمى. امالحر المشعر عند والتلبية بالدعاء اذكروه أي} اْلَحَرامِ  اْلَمْشَعرِ  ِعْندَ  هللاَّ

 سميت وبه ، منھا دنا أي ، إليھا وازدلف ، حواء مع فيه آدم الجتماع:  وقيل. قتادة قاله ، والعشاء المغرب ثم يجمع ألنه

 الشعار من مشعرا وسمي. فيھا بالوقوف يتقربون أي ، هللا إلى يزدلفون ألنھم ، أھلھا بفعل سميت:  يقال أن ويجوز. المزدلفة

 .لحرمته بالحرام ووصف. الحج شعائر من عنده والدعاء ، به والمبيت والصالة للحج معلم ألنه ، العالمة وھو

 اختالف ال -  العلم أھل وأجمع. جميعا بالمزدلفة والعشاء المغرب صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت:  عشرة الثانية

 وقف من:  مالك فقال ، جمعا يأتي أن قبل صالھا فيمن واختلفوا .والعشاء المغرب بين بجمع الحاج يجمع أن السنة أن - بينھم

" . أمامك الصالة: " زيد بن ألسامة بقوله ذلك على واستدل ، بينھا فيجمع المزدلفة يأتي حتى يصلي فال بدفعه ودفع اإلمام مع

 عليه لقوله ، الزوال قبل صلى قد من بمنزلة ، علم ما متى يعيد عذر دون المزدلفة يأتي أن قبل صلى من:  حبيب ابن قال

 العشاء فيعيد الشفق مغيب قبل يصليھما أن إال ، عليه إعادة ال:  أشھب وقال. حنيفة أبو قال وبه" . أمامك الصالة: " السالم

 يكن فلم ، بينھما الجمع سن صالتان ھاتين بأن له واحتج ، الحسن أبو القاضي نصره الذي وھو ، الشافعي قال وبه ، وحدھا

 ھذا المنذر ابن واختار. بعرفة والعصر الظھر بين كالجمع ، االستحباب معنى على كان وإنما ، صحتھما في شرطا ذلك

. ويعقوب ثور وأبي وإسحاق وأحمد جبير بن وسعيد محمد بن والقاسم الزبير بن وعروة رباح أبي بن عطاء عن وحكاه القول،

 .صالھما المزدلفة يأتي أن قبل الليل نصف أدركه فإن ، المزدلفة يأتي حتى يصلي ال:  قال أنه الشافعي عن وحكي

 مغيب قبل المزدلفة إلى عجل لمن صالة ال:  حبيب ابن قال فقد الشفق مغيب قبل المزدلفة فأتى أسرع ومن:  عشرة الثالثة

 ومن الشفق مغيب بعد بالمزدلفة اصالھ ثم" أمامك الصالة: " السالم عليه لقوله ، الشفق يغيب حتى غيره وال إلمام ال ، الشفق

 لما الشفق مغيب قبل وقت لھا كان ولو ، قبله بھا يؤتى أن يجوز فال ، الشفق مغيب بعد الصالة ھذه وقت أن المعنى جھة

 .عنه أخرت

 بعد قفو من:  المواز ابن قال فقد اإلمام مع وقف ممن عذر له كان أو ، اإلمام دفع بعد عرفة أتى من وأما:  عشرة الرابعة

 الصالتين الشفق غاب إذا يصلي إنه:  اإلمام مع يكون أن يمنعه عذر له كان فيمن مالك وقال. لوقتھا صالة كل فليصل اإلمام

 ، المزدلفة يأتي حتى الصالة فليؤخر الليل ثلث المزدلفة يأتي أن رجا إن:  اإلمام بعد وقف فيمن القاسم ابن وقال. بينھما يجمع

 مالك وراعى ، غيره دون اإلمام مع وقف لمن المزدلفة إلى الصالة تأخير المواز ابن فجعل. لوقتھا صالة كل صلى وإال

 ، المكان اعتبار بطل المختار الوقت فوات خاف فإذا ، والمكان للصالة المختار الوقت القاسم ابن واعتبر ، المكان دون الوقت

 .أولى المختار وقتھا مراعاة وكان

 يكون ھل:  واآلخر. واإلقامة األذان:  أحدھما:  وجھين على بالمزدلفة الصالة ھيئة في العلماء لفاخت:  عشرة الخامسة

 رسول أن فثبت واإلقامة األذان فأما ، ذلك ونحو الرحال وحط بينھما العمل يجوز أو ، بعمل بينھما يفصل ال متصال جمعھما

 وبه ، الطويل جابر حديث من الصحيح أخرجه. وإقامتين واحد بأذان بالمزدلفة والعشاء المغرب صلى وسلم عليه هللا صلى هللا

 ذلك أن إال ، بعرفة والعصر الظھر وكذلك ، وإقامتين بأذانين يصليھما:  مالك وقال. المنذر وابن ثور وأبو حنبل بن أحمد قال

 من بوجه وسلم عليه هللا صلى لنبيا إلى مرفوعا حديثا مالك قاله فيما أعلم ال:  عمر أبو قال. بإجماع الظھر وقت أول في
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 أن النظر جھة من الباب ھذا في لمالك الحجة ومن. مسعود ابن المنذر ابن وزاد ، الخطاب بن عمر عن روي ولكنه ، الوجوه

 واحدا وقتھما كان وإذا ، واحد وقت جميعا لھما الوقت أن وعرفة بمزدلفة الصالتين في سن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ، تقضى منھما واحدة ليس ألن ، األخرى من واإلقامة باألذان أولى منھما واحدة تكن لم وقتھا في تصلى صالة كل نتوكا

. أعلم وهللا ، بين وھذا ، الجماعة في وتقام لھا يؤذن أن سنتھا وقتھا في صليت صالة وكل ، وقتھا في تصلى صالة ھي وإنما

 بالتأذين عمر أمر وإنما:  قالوا. إقامة وال أذان بال فتصلى الثانية وأما ، وإقامة ذانبأ فتصلى منھما األولى أما:  آخرون وقال

 أمر ، غيره أو لعشاء اإلمام عن الناس تفرق إذا نقول وكذلك:  قالوا. ليجمعھم فأذن لعشائھم تفرقوا قد الناس ألن الثاني

 كان:  قال يزيد بن عبدالرحمن حديث وذكروا ، عمر عن روي ام معنى فھذا:  قالوا. أقام أذن وإذا ، ليجمعھم فأذنوا المؤذنين

 وقال. عبدالرزاق ذكره ، وإقامة بأذان صالة كل وصلى أخرى طريق وفي ، الصالتين بين بالمزدلفة العشاء يجعل مسعود ابن

 وذكر. الثوري قال وبه عمر ابن عن روي ، منھما شيء في أذان وال بإقامة بالمزدلفة جميعا الصالتان تصلى:  آخرون

 هللا رسول جمع: " قال عمر ابن عن جبير بن سعيد عن كھيل بن سلمة عن الثوري عن الصباح بن وعبدالملك عبدالرزاق

 تصلى:  آخرون وقال" واحدة بإقامة ركعتين والعشاء ثالثا المغرب صلى ، بجمع والعشاء المغرب بين وسلم عليه هللا صلى

 عبيد بن يونس عن ھشيم رواه ما إلى ذلك في وذھبوا. واحدة وإقامة واحد بأذان بجمع عشاءوال المغرب بين جميعا الصالتان

 وروي. شيئا بينھما يجعل لم ، واحدة وإقامة واحد بأذان بجمع والعشاء المغرب بين جمع أنه عمر ابن عن جبير بن سعيد عن

 أبي عن يوسف أبي عن الحسن بن محمد عن انيالجوزج وحكى. بالقوي وليس ، ثابت بن خزيمة حديث من مرفوعا ھذا مثل

 وھو ، جابر لحديث الطحاوي ذھب ھذا وإلى. فقط للعشاء ويقام للمغرب يؤذن ، وإقامتين واحد بأذان تصليان أنھما حنيفة

 سحاقوإ وأصحابه الشافعي ذلك قال وممن. منھما لواحدة أذان دون بإقامتين تصلى:  آخرون وقال. المعول وعليه األول القول

 ابن عن معمر عن عبدالرزاق ذكره بما واحتجوا ، محمد بن والقاسم عبدهللا بن سالم قول وھو ، قوليه أحد في حنبل بن وأحمد

 المغرب صلى ، والعشاء المغرب بين جمع المزدلفة جاء لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن" عمر ابن عن سالم عن شھاب

 من القول ھذا في عمر ابن عن واآلثار:  عمر أبو قال" شيئا بينھما يصل ولم منھما واحدة لكل بإقامة ركعتين والعشاء ثالثا

 ھذه في مدخل وال ، أولى فھو ، فيه يختلف لم جابر وحديث ، للتأويل محتملة ولكنھا ، الباب ھذا في عنه روي ما أثبت

 .االتباع فيھا وإنما ، للنظر المسألة

 جاء لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن" زيد بن أسامة عن فثبت الصالة غير بعمل الصالتين بين الفصل وأما:  عشرة السادسة

 أقيمت ثم ، منزله في بعيره إنسان كل أناخ ثم ، المغرب فصلى الصالة أقيمت ثم ، الوضوء فأسبغ فتوضأ نزل المزدلفة

 عن آنفا ذكرنا وقد" حلوا ثم فصلى اآلخرة العشاء مأقا حتى يحلوا ولم: " رواية في" شيئا بينھما يصل ولم ، فصالھا الصالة

 أتى فيمن مالك سئل وقد. بجمع الصالتين بين الفصل جواز ھذا ففي ، الصالتين بين العشاء يجعل كان أنه مسعود ابن

 وأما ، الةالص قبل به يبدأ أن بأس فال الخفيف الرحل أما:  فقال ؟ راحلته عن يحط حتى يؤخر أو بالصالة أيبدأ:  المزدلفة

 ، الصالة قبل رحله حط له:  كتبه في أشھب وقال. راحلته عن يحط ثم بالصالتين وليبدأ ، ذلك أرى فال والزوامل المحامل

 التنفل وأما. العذر من ذلك لغير أو ، الثقل من بدابته لما ، ذلك إلى يضطر لم ما إلي أحب المغرب يصلي أن بعد له وحطه

:  أسامة حديث وفي الصالتين بين الجامع بينھما يتطوع أال السنة من أن يختلفون أعلمھم وال:  لمنذرا ابن فقال الصالتين بين

 .شيئا بينھما يصل ولم



252 

 

 ليلة بالمزدلفة يبت لم من على يجب فيما واختلفوا. الجمھور عند الحج في ركنا فليس بالمزدلفة المبيت وأما:  عشرة السابعة

 النحر ليلة بھا المبيت ألن ، عليه شيء فال ليله أكثر بھا قام ومن ، دم فعليه بھا يبت لم من:  الكم فقال ، بجمع يقف ولم النحر

 ثور وأبي وإسحاق وأحمد الثوري وسفيان وقتادة والزھري عطاء قول ونحوه ، فرض ال ، وأصحابه مالك عند مؤكدة سنة

 فلم الليل نصف قبل خرج وإن ، عليه شيء فال الليل صفن بعد منھا خرج إن:  الشافعي وقال. يبت لم فيمن الرأي وأصحاب

 ومن ، فرض بالمزدلفة الوقوف:  البصري والحسن والنخعي والشعبي عكرمة وقال. شاة والفدية ، افتدى المزدلفة إلى يعد

 الثوري نع وروي. األوزاعي قول ھو الزبير ابن عن ذلك وروي. عمرة إحرامه ويجعل ، الحج فاته فقد يقف ولم جمع فاته

 ، الحج فاته فقد جمع من اإلفاضة فاتته من. سليمان أبي. بن حماد وقال. مؤكدة سنة بھا الوقوف أن عنه واألصح ، ذلك مثل

 َفاْذُكُروا َعَرَفاتٍ  ِمنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى هللا فقول الكتاب فأما ، والسنة الكتاب بظاھر واحتجوا. قابال ليحج ثم بعمرة وليتحلل

 َ  ومن أدرك فقد يفيض حتى الناس مع فوقف جمعا أدرك من: " وسلم عليه هللا صلى فقوله السنة وأما} اْلَحَرامِ  اْلَمْشَعرِ  ِعْندَ  هللاَّ

 وسلم عليه هللا صلى النبي أتيت قال:  مضرس بن عروة عن الدارقطني وروى. المنذر ابن ذكره" . له حج فال ذلك يدرك لم

 أفاض وقد نفيض حتى معنا وقف ثم الصالة ھذه معنا صلى من: " فقال ؟ حج من لي ھل ، هللا رسول يا:  له فقلت بجمع وھو

 " .تفثه وقضى حجه تم فقد نھارا أو ليال عرفات من ذلك قبل

 في الوجوب على فيھا حجة فال اآلية أما:  قال بأن للجمھور احتج من وأجاب. عمرة جعلھا بجمع يقف لم من:  الشعبي قال

 أن هللا يذكر ولم بمزدلفة وقف لو أنه أجمع قد وكل. الذكر مجرد فيھا وإنما ، فيھا مذكورا ذلك ليس إذ ، المبيت وال وقوفال

 أجمعوا وكذلك:  عمر أبو قال. كذلك يكون بأال أولى الموطن فشھود الحج صلب من به المأمور الذكر يكن لم فإذا ، تام حجه

 ممن ، أدرك فقد الشمس طلوع قبل بھا الوقوف أدرك من وإن ، بجمع الوقوف وقت فات دفق النحر يوم طلعت إذا الشمس أن

 بعرفة الوقوف بيان طرقه بعض في جاء فقد مضرس بن عروة حديث وأما. سنة ذلك إن يقول ومن ، فرض ذلك إن يقول

 وأتاه ، بعرفة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول شھدت:  قال الديلي يعمر بن عبدالرحمن حديث ومثله ، بالمزدلفة المبيت دون

 من الفجر يطلع أن قبل أدركھا من عرفة الحج: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، الحج عن فسألوه نجد أھل من ناس

 نع -  الثوري يعني -  سفيان حدثنا قال وكيع حدثنا قال إبراھيم بن إسحاق أخبرنا:  قال النسائي رواه" حجه تم فقد جمع ليلة

 يعمر بن عبدالرحمن عن بكير عن عيينة ابن ورواه. فذكره ،... شھدت:  قال الديلي يعمر بن عبدالرحمن عن عطاء بن بكير

 وأيام أدرك فقد الفجر يطلع أن قبل عرفة أدرك فمن عرفات الحج: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول شھدت:  قال الديلي

" . ھذه صالتنا صلى من: " عروة حديث في وقوله" . عليه إثم فال تأخر ومن عليه إثم فال يومين في تعجل فمن ثالثة منى

. تام حجه أن فاتته حتى اإلمام مع يصل فلم الصالة عن ونام ووقف بھا بات لو أنه العلماء أجمع فقد ، بالمزدلفة الصالة فذكر

. كذلك يكون أن أحرى الصالة فيه تكون الذي طنبالمو الوقوف كان الحج صلب من ليس اإلمام مع الصالة حضور كان فلما

 .خاصة بعرفة إال الفرض ذلك الحديث بھذا يتحقق فلم:  قالوا

 عند بالذكر أمر األول:  وقيل. ارم. ارم:  تقول كما ، تأكيدا األمر كرر} َھَداُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ {:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة

 بحال ذكرھم ثم ، بشكرھا وأمر النعمة تعديد بالثاني المراد:  وقيل اإلخالص حكم على ذكربال أمر والثاني. الحرام المشعر

الِّينَ  لَِمنَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ُكْنُتمْ  َوإِنْ {:  فقال اإلنعام قدر ليظھر ضاللھم " ما" و ، محذوف لمصدر نعت" كما" في والكاف} الضَّ
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. عنه تعدلوا ال تذكرونه كيف علمكم كما واذكروه ، حسنة ھداية اكمھد كما حسنا ذكرا اذكروه:  والمعنى كافة أو مصدرية

 كما ، إال بمعنى والالم ، ما بمعنى نافية:  الفراء. سيبويه قال ، الخبر في الالم دخول ذلك على يدل ، الثقيلة من مخففة" إن"و

 :  قال

 الرحمن عقوبة عليك حلت...  لمسلما قتلت إن أمك ثكلتك

 إال إنزاله قبل من كنتم ما أي ، القرآن إلى وقيل. الھدي إلى عائد" قبله" في والضمير أقوال ثالثة كنتم دق أي قد بمعنى أو

 .أعلم وهللا أظھر واألول ، مذكور غير عن كناية وسلم عليه هللا صلى النبي على شئت وإن. ضالين

َ  فُِرواَواْسَتغْ  النَّاسُ  أََفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  أَفِيُضوا ُثمَّ { 199:  اآلية َ  إِنَّ  هللاَّ  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 :  مسائل أربع فيه

 بل ، بعرفات الناس مع يقفون ال كانوا فإنھم ، للحمس الخطاب:  قيل} النَّاسُ  أََفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  أَفِيُضوا ُثمَّ {:  تعالى قوله:  األولى

 الحل، من شيئا نعظم وال ، الحرم نعظم أن لنا فينبغي ، هللا نقطي نحن:  يقولون وكانوا ، الحرم من وھي بالمزدلفة يقفون كانوا

 ويقف منه ويفيضون بجمع ويقفون ، الحرم من يخرجون ال السالم عليه إبراھيم موقف عرفة إن وإقرارھم معرفتھم مع وكانوا

. منقطعة منھا ھي كالم جملة فلعط ھي وإنما للترتيب اآلية ھذه في ليست" ثم"و. الجملة مع أفيضوا:  لھم فقيل ، بعرفة الناس

 آل[} النَّاسُ  لَُھمُ  َقالَ  الَِّذينَ {:  قال كما ، السالم عليه إبراھيم" الناس" بـ والمراد ، األمة جملة باآلية المخاطب:  الضحاك وقال

 وھي ، ىأخر إفاضة تكون أن ويحتمل ، عرفة من باإلفاضة يؤمروا أن ھذا على ويحتمل. واحدا يريد وھو] 173:  عمران

 حيت من أفيضوا:  والمعنى. الطبري عول االحتمال ھذا وعلى ، بابھا على االحتمال ھذا على" ثم" فتجيء ، المزدلفة من التي

 .جمع من اإلفاضة قبل عرفات من اإلفاضة ألن منى إلى أفيضوا ثم أي ، جمع مزدلفة من إبراھيم أفاض

 من اآلية ھذه تأويل في والصحيح أعلم وهللا ، منھا باإلفاضة لألمر ، دلفةبالمز الوقوف أوجب لمن حجة ھذا في ويكون:  قلت

:  يقولون بالمزدلفة يقفون الحمس وھم دينھا على كان ومن قريش كانت:  قالت عائشة عن الترمذي روى. األول القول القولين

 حسن حديث ھذا} النَّاسُ  أََفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  يُضواأَفِ  ُثمَّ {:  تعالى هللا فأنزل ، بعرفة يقفون سواھم من وكان ، هللا قطين نحن

 كان:  قالت} النَّاسُ  أََفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  أَفِيُضوا ُثمَّ {:  فيھم هللا أنزل الذين ھم الحمس:  قالت عائشة عن مسلم صحيح وفي. صحيح

 أَفِيُضوا ُثمَّ {:  نزلت فلما ، لحرما من إال نفيض ال:  يقولون ، المزدلفة من يفيضون الحمس وكان ، عرفات من يفيضون الناس

 وهللا. األقوال من غيره على معول فال ، صحيح كثير ومثله ، صريح نص وھذا. عرفات إلى رجعوا} النَّاسُ  أََفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ 

ً  لَهُ  َنِجدْ  َولَمْ  َفَنِسيَ {:  تعالى لقوله ، السالم عليه آدم وتأويله" الناسي" جبير بن سعيد وقرأ. المستعان ]. 115:  طه[} َعْزما

 وأما ، سيبويه فذكره العربية في جوازه أما:  عطية ابن. والھاد كالقاض ، الناس فيقول الياء تخفيف بعضھم عند ويجوز

 المعنى:  فرقة وقالت. الرحمة ومساقط القبول ومظان ، مواطنه ألنھا باالستغفار تعالى وأمر. أحفظه فال به مقروءا جوازه

 .عرفة دون المزدلفة من بقزح وقوفكم في إبراھيم لسنة مخالفا كان الذي فعلكم من هللا واستغفروا
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 وھو قزح ھذا: " فقال قزح على وقف وسلم عليه هللا صلى النبي يعني - أصبح فلما:  قال علي عن داود أبو روى:  الثانية

 إلى عرفة من دفعوا إذا الحجيج فحكم " .رحالكم في فانحروا منحر كلھا ومنى ھھنا ونحرت موقف كلھا وجمع الموقف

 وال ، اإلمام عليه يقف الذي الجبل ھو وقزح. الحرام بالمشعر ويقفون بالناس اإلمام بالصبح يغلس ثم بھا يبيتوا أن المزدلفة

 بعد ونيدفع كانوا فإنھم ، العرب مخالفة على ، الطلوع قبل يدفعون ثم ، الشمس طلوع قرب إلى ويدعون هللا يذكرون يزالون

 بن عمرو عن البخاري وروى. اإلغارة إلى فنتوصل التحلل من نقرب كيما أي ، نغير كيما ، ثبير أشرق:  ويقولون الطلوع

:  ويقولون الشمس تطلع حتى يفيضون ال كانوا المشركين إن:  فقال وقف ثم الصبح بجمع صلى عمر شھدت:  قال ميمون

 بن محمد عن جريج ابن عن عيينة ابن وروى. الشمس تطلع أن قبل فدفع خالفھم لموس عليه هللا صلى النبي وأن ، ثبير أشرق

 المزدلفة من يدفعون وكانوا ، الشمس غروب قبل عرفة من يدفعون كانوا الجاھلية أھل أن أبيه عن طاوس ابن عن مخرمة

 المزدلفة من الدفع وعجل ، عرفة من الدفع أخر ، ھذا وعجل ھذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخر ، الشمس طلوع بعد

 .المشركين ھدي مخالفا

 فإذا ، العنق سير بالناس اإلمام يسير أن وھو ، عرفة من الدفع ھيئة على يدفعوا أن فحكمھم الطلوع قبل دفعوا فإذا:  الثالثة

. ذلك فوق أو كالخبب ، العنق فوق:  والنص. يجھل ال معروف للدواب مشي:  والعنق. شيئا العنق في زاد فرجة أحدھم وجد

 من أفاض حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يسير كان كيف:  وسئل عنھما هللا رضي زيد بن أسامة عن مسلم صحيح وفي

 في يحرك أن له ويستحب. تقدم وقد ، العنق فوق والنص:  ھشام قال. نص فجوة وجد فإذا ، العنق يسير كان:  قال ؟ عرفة

:  قال جابر عن الزبير أبي عن وغيره الثوري وروى. منى من وھو ، حرج فال يفعل لم فإن ، ربحج رمية قدر محسر بطن

" . مناسككم عني خذوا: " لھم وقال" محسر وادي في أوضعوا: " لھم وقال السكينة وعليه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دفع

 من غيرھا في الركوب يستحب وال ، قدروا إن ركبانا ضحى بھا العقبة جمرة رموا ، النحر يوم غدوة وذلك منى أتوا فإذا

 حرم ما كل لھم حل رموھا فإذا - بيانه يأتي ما على - الخذف حصى مثل منھا حصاة كل ، حصيات بسبع ويرمونھا ، الجمار

 بن عمر وقال. عنه الخفاف داود أبي رواية في وإسحاق مالك عند والصيد والطيب النساء إال ، كله والتفث اللباس من عليھم

 ، فدية عليه ير لم اإلفاضة وقبل الرمي بعد مالك عند تطيب ومن. والطيب النساء إال شيء كل له يحل:  عمر وابن الخطاب

 وإسحاق وأحمد الشافعي وقال. الجزاء عليه كان يفيض أن وقبل العقبة جمرة رمى أن بعد عنده صاد ومن. ذلك في جاء لما

 .عباس ابن عن وروي ، النساء الإ شيء كل له يحل:  ثور وأبو

 جائز وھو ، وغيرھا بالمدينة العلم أھل أكثر ھذا وعلى ، العقبة جمرة من يرميھا حصاة بأول التلبية الحاج ويقطع:  الرابعة

 األمر ھو:  وقال ، علي عن موطئه في ذكر ما على ، عرفة يوم من الشمس زوال عند قطعھا عنه والمشھور. مالك عند مباح

 .ناعند

 أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رديف وكان ، عباس بن الفضل عن مسلم رواه ما السنة من الجملة ھذه في واألصل:  قلت

:  قال منى من وھو محسرا دخل حتى ناقته كاف وھو" بالسكينة عليكم: " دفعوا حين للناس جمع وغداة عرفة عشية في قال

. العقبة جمرة رمى حتى يلبي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يزل لم:  وقال ،" مرةالج به يرمى الذي الخذف بحصى عليكم"

 الكبرى الجمرة إلى انتھى أنه عبدهللا عن البخاري وفي. اإلنسان يخذف كما بيده يشير وسلم عليه هللا صلى والنبي:  رواية في
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 وسلم عليه هللا صلى البقرة سورة عليه أنزلت يالذ رمى ھكذا:  وقال بسبع ورمى ، يمينه عن ومنى يساره عن البيت جعل

 إال شيء كل لكم حل فقد وذبحتم وحلقتم رميتم إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن قطني الدار وروى

 حين ، اتينھ بيدي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول طيبت:  قالت عائشة عن البخاري وفي" . والطيب الثياب لكم وحل النساء

 طواف:  األكبر والتحلل. العلماء عند األصغر التحلل ھو وھذا. يديھا وبسطت ، يطوف أن قبل أحل حين ولحله ، أحرم

 .تعالى هللا شاء إن" الحج" سورة في ذكره وسيأتي اإلحرام محظورات وجميع النساء يحل الذي وھو ، اإلفاضة

َ  َفاْذُكُروا مْ َمَناِسَككُ  َقَضْيُتمْ  َفإَِذا{ 200:  اآلية َنا َيقُولُ  َمنْ  النَّاسِ  َفِمنَ  ِذْكراً  أََشدَّ  أَوْ  آَباَءُكمْ  َكِذْكِرُكمْ  هللاَّ ْنَيا فِي آتَِنا َربَّ  لَهُ  َوَما الدُّ
 }َخالقٍ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  فِي

 عليه لقوله ، الحج شعائر ھي:  وقيل الدماء قةوھرا الذبائح المناسك:  مجاھد قال} َمَناِسَكُكمْ  َقَضْيُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى

 عمرو وأبو. عندكم بآالئه عليه وأثنوا هللا فاذكروا الحج مناسك من منسكا فعلتم فإذا:  المعنى" . مناسككم عني خذوا: " السالم

 قُِضَيتِ  َفإَِذا{:  تعالى هللا قال ، وفرغتم أديتم بمعنى ھنا" قضيتم"و مثالن ألنھما" سلككم ما" وكذلك الكاف في الكاف يدغم

الةُ   .لھا المحدود وقتھا خارج العبادات من فعل عما بالقضاء يعبر وقد. الجمعة أديتم أي] 10:  الجمعة[} الصَّ

َ  َفاْذُكُروا{:  تعالى قوله:  الثانية  أيام وتذكر ، باآلباء فتفاخر ، الجمرة عند تقف حجھا قضت إذا العرب عادة كانت} َكِذْكِرُكمْ  هللاَّ

 المال، كثير ، الجفنة عظيم ، القبة عظيم كان أبي إن اللھم:  ليقول منھم الواحد أن حتى ، ذلك وغير ، وكرم بسالة من أسالفھا

 الجاھلية أيام آبائھم ذكر التزامھم من أكثر هللا ذكر أنفسھم ليلزموا اآلية فنزلت ، أبيه غير يذكر فال أعطيته ما مثل فأعطني

 آباءھم األطفال كذكر هللا واذكروا اآلية معنى:  والربيع والضحاك وعطاء عباس ابن وقال. المفسرين جمھور قول ھذا

 اذكروا اآلية معنى:  طائفة وقالت. بآبائكم صغركم حال في تفعلون كنتم كما إليه والجؤوا به فاستغيثوا أي ، أمه أبه:  وأمھاتھم

 ، منھم أحد غض إذا بالخير آباءكم تذكرون كما ، ومشاعره دينه في الشرك أراد من وادفعوا ، حرمه عن وذبوا وعظموه هللا

 ليس:  قال ؟ اآلية معنى فما ، أباه يذكر ال اليوم الرجل إن:  عباس البن الجوزاء أبو وقال. عنھم وتذبون جوانبھم وتحمون

 ، نصب موضع في" كذكركم" قول نم والكاف شتما إذا لوالديك غضبك من أشد عصي إذا تعالى  تغضب أن ولكن ، كذلك

 ولم ، ذكرا كأشد أو:  المعنى ، ذكركم على عطفا خفض موضع في" أشد أو: " الزجاج قال} أََشدُّ  أَوْ {. كذكركم ذكرا أي

 .البيان على نصب" ذكرا" و. أشد اذكروه أو بمعنى نصب موضع في يكون أن ويجوز ، صفة" أفعل" ألنه ينصرف

َنا َيقُولُ  َمنْ  النَّاسِ  َفِمنَ {:  تعالى قوله ْنَيا فِي آِتَنا َربَّ  في آتنا ربنا" يقول بالصفة شئت وإن باالبتداء رفع موضع في" من"} الدُّ

 فقط، الدنيا مصالح في تدعو الجاھلية في العرب كانت:  زيد وابن والسدي وائل أبو قال. المشركون والمراد" من" صلة" الدنيا

 الدعاء ذلك عن فنھوا ، بھا يؤمنون وال يعرفونھا ال كانوا إذ ، اآلخرة يطلبون وال ، بالعدو والظفر والغنم اإلبل يسألون فكانوا

 في دعواته قصر إذا أيضا المؤمن الوعيد ھذا يتناول أن ويجوز عنھم الخبر صيغة في النھي وجاء ، الدنيا بأمر المخصوص

 .تقدم وقد زائدة" من"و. النصيب والخالق اآلخرة يسأل الذي القكخ أي" خالق من اآلخرة في له ما" فـ ھذا وعلى ، الدنيا
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َنا َيقُولُ  َمنْ  َوِمْنُھمْ { 201:  اآلية ْنَيا فِي آتَِنا َربَّ ارِ  َعَذابَ  َوقَِنا َحَسَنةً  اآلِخَرةِ  َوفِي َحَسَنةً  الدُّ  }النَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 على الحسنتين تأويل في واختلف. واآلخرة الدنيا خير يطلبون المسلمون وھم ، الناس من أي} َوِمْنُھمْ {:  تعالى قوله:  األولى

. العين الحور اآلخرة وفي ، الحسناء المرأة الدنيا في الحسنة أن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن فروي ، عديدة أقوال

 .السوء المرأة: } النَّارِ  َعَذابَ  َوقَِنا{

:  قتادة وقال. تجوز النار عن المرأة وعبارة ، المحرقة النار في حقيقة النار ألن ، علي عن يصح وال ، بعد فيه وھذا:  قلت

 أھل أكثر عليه والذي. ھذا غير وقيل. والعبادة العلم الدنيا حسنة:  الحسن وقال. المال وكفاف الصحة في العافية الدنيا حسنة

 سياق في نكرة "حسنة" فإن ، كله ھذا يقتضي اللفظ فإن ، صحيحال ھو وھذا. واآلخرة الدنيا نعم بالحسنتين المراد أن العلم

 بل ، واحدة حسنة يرد لم:  وقيل. بإجماع الجنة:  اآلخرة وحسنة. البدل على الحسنات من حسنة لكل محتمل فھو ، الدعاء

 .االسم فحذف ، حسنة عطية الدنيا في أعطنا: أراد

 مثل ، وكسرة ياء بين ألنھا ، ويشي يقي في حذفت كما الواو حذفت قنا أو" قنا" أصل} ارِ النَّ  َعَذابَ  َوقَِنا{:  تعالى قوله:  الثانية

 العرب ألن ، خطأ ھذا:  يزيد بن محمد قال. والمتعدي الالزم بين فرقا حذفت:  الكوفيون وقال. البصريين قول ھذا ، يعد

 ويحتمل. الشفاعة وتخرجه بمعاصيه يدخلھا ممن المرء نيكو أال في الدعاء باآلية والمراد. الواو فيحذفون ، يرم ورم. تقول

 للنبي الصحابة أحد قال كما ، الطرفين من والفوز النجاة معنى في الرغبة لتكون ، الجنة دخول لطلب مؤكدا دعاء يكون أن

 فقال. معاذ دندنة وال دنتكدن ما أدري وال ، النار من وعافني الجنة أدخلني اللھم:  دعائي في أقول إنما أنا وسلم عليه هللا صلى

 .أيضا ماجة وابن سننه في داود أبو خرجه" ندندن حولھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له

 وفي حسنة الدنيا في آتنا اللھم:  فقال ، لنا هللا ادع:  ألنس قيل. واآلخرة الدنيا عمت التي الدعاء جوامع من اآلية ھذه:  الثالثة

 كان:  قال أنس عن الصحيحين وفي واآلخرة الدنيا سألت قد تريدون ما:  قال. زدنا:  قالوا. النار بعذا وقنا حسنة اآلخرة

:  قال" . النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا اللھم: " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي بھا يدعو دعوة أكثر

 بالبيت يطوف كان أنه عمر حديث وفي. فيه بھا دعا بدعاء يدعو أن أراد افإذ ، بھا دعا بدعوة يدعو أن أراد إذا أنس فكان

 ابن وقال. عبيد أبو ذكره ، غيرھا ھجيرى له ما. النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا:  يقول وھو

َنارَ {:  اآلية ھذه الموقف في المسلم دعاء أكثر يكون أن يأمر كان أنه بلغني:  جريج ْنَيا فِي آِتَنا بَّ  َحَسَنةً  اآلِخَرةِ  َوفِي َحَسَنةً  الدُّ

 آتنا ربنا: " فقولوا ، آمين يقول واألرض السموات هللا خلق منذ قائما ملكا الركن عند إن:  عباس ابن وقال. } النَّارِ  َعَذابَ  َوقَِنا

 فقال ، بالبيت يطوف وھو اليماني الركن عن رباح أبي بن عطاء وسئل" النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في

 والعافية العفو أسألك إني اللھم قال فمن ملكا سبعون به وكل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبو حدثني:  عطاء

 في ماجة ابن خرجه. الحديث..." آمين قالوا النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا واآلخرة الدنيا في

 .هللا شاء إن" الحج" في مسندا بكماله وسيأتي ، السنن
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ا َنِصيبٌ  لَُھمْ  أُولَئِكَ { 202:  اآلية ُ  َكَسُبوا ِممَّ  }اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوهللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

ا َنِصيبٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله:  األولى  ثواب أو الحج ثواب لھم أي ، اإلسالم فريق الثاني قالفري إلى يرجع ھذا} َكَسُبوا ِممَّ

 شركه عقاب وللكافر ، ودعائه عمله ثواب فللمؤمن ، الفريقين إلى" أولئك" يرجع:  وقيل. عبادة المؤمن دعاء فإن ، الدعاء

ا َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ {:  تعالى قوله مثل وھو ، الدنيا على نظره وقصر  ].132:  األنعام[} َعِملُوا ِممَّ

ُ {:  تعالى قوله:  الثانية " : الحساب. "سريع فھو ، وسرعة سرعا -  يعظم عظم مثل -  يسرع سرع من} اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوهللاَّ

 وِحسبانا وُحسبانا وحسابة حسابا يحسب حسب:  يقال ، العد والحساب. حسابا المحسوب يسمى وقد ، كالمحاسبة مصدر

  :  األعرابي ابن وأنشد عد أي ، وحسبا

 الربابه حسن مليك سقيا...  حسابه بال أسقاك جمل يا

 والخالبه بالدل قتلتني

 رواه" التقوى والكرم المال الحسب:  الحديث ومنه ، ماله:  ويقال. دينه حسبه:  ويقال. المرء مفاخر من عد ما:  والحسب

 خطب مثل ،" بالضم" حسابة حسب وقد ، حسيب والرجل. أيضا الشھاب في وھو ، ماجة ابن أخرجه ، جندب بن سمرة

 يفعله كما فكر إعمال إلى وال عقد إلى وال عد إلى يحتاج ال ، الحساب سريع سبحانه هللا إن:  اآلية في والمعنى. خطابة

 منزل ماللھ: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال ،] 47:  األنبياء[} َحاِسِبينَ  بَِنا َوَكَفى{:  الحق وقول قال ولھذا ، الحساب

 للمحاسب ما علم قد إذ ، وتأمل تذكر إلى يحتاج فال وعليھم للعباد بما عالم وعز جل فا. الحديث" الحساب سريع الكتاب

 ، شأن عن شأن يشغله ال المعنى:  وقيل بأعمالھم للعباد المجازاة سريع:  وقيل. حقيقته علم الحساب في الفائدة ألن ، وعليه

 حسابه:  الحسن قال]. 28:  لقمان[} َواِحَدةٍ  َكَنْفسٍ  إاِلَّ  َبْعُثُكمْ  َوال َخْلقُُكمْ  َما{:  الحق وقوله قال كما ، واحدة حالة في فيحاسبھم

 جميع حاسب فقد واحدا حاسب إذا أنه ھو:  وقيل". شاة حلب قدر في يحاسب هللا إن" الخبر وفي ، البصر لمح من أسرع

: الحساب ومعنى. يوم في يرزقھم كما:  قال ؟ يوم في العباد هللا يحاسب كيف:  عنه هللا رضي طالب أبي بن لعلي وقيل. الخلق

ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ {:  تعالى قوله بدليل ، نسوه قد بما إياھم وتذكيره ، أعمالھم على الجزاء مقادير عباده هللا تعريف ً  هللاَّ ُئُھمْ  َجِميعا  َفُيَنبِّ

ُ  أَْحَصاهُ  َعِملُوا ِبَما  بيوم اإلنذار باآلية فالمقصد ، الحساب يوم بمجيء سريع اآلية معنى:  وقيل]. 6:  المجادلة[} َوَنُسوهُ  هللاَّ

 .القيامة

 من على اآلخرة في الحساب يخف وإنما ، الصالحة باألعمال عنه الحساب تخفيف في لنفسه العبد فيأخذ محتمل والكل:  قلت

 .الدنيا في نفسه حاسب

ا َنِصيبٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله في باسع ابن قال:  الثالثة  له فيكون ، غيره عن به يحج ماال يأخذ الرجل ھو} َكَسُبوا ِممَّ

 عليه هللا صلى النبي فقال ؟ عنه أفأحج ، يحج ولم أبي مات ، هللا رسول يا:  قال رجال أن اآلية ھذه في عنه وروي. ثواب

 من لي فھل:  قال" . يقضى أن أحق هللا فدين: " قال. نعم قال". يجزي ذلك كان ماأ فقضيته دين أبيك على كان لو: " وسلم
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ا َنِصيبٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ {:  تعالى هللا فأنزل ؟ أجر  عبدهللا أبو قال. الميت وبين بينه األجر كان ميت عن حج من يعني} َكَسُبوا ِممَّ

 له يحصل عنه المحجوج أن مالك مذھب تحصيل ألن ، مالك قول نحو عباس ابن قول:  أحكامه في منداد خويز بن محمد

 يختلف ال:  قلنا ولھذا ، وإنفاقه ماله ثواب عنه وللمحجوج ، وأعماله بدنه ثواب له يكون فكأنه ، للحاج والحجة ، النفقة ثواب

 أن بين فيھا المستناب حكم فيختل ال النيابة تدخلھا التي األعمال ألن ، يحج لم أو اإلسالم حجة نفسه عن حج من حكم ھذا في

 أن يجوز ذلك غير أو كفارة أو زكاة عليه الذي أن ترى أال. والدنيا الدين بأعمال اعتبارا ، يؤد لم أو نفسه عن أدى قد يكون

 لغيره فتتم مثلھا من غيره عن ينوب أن يصح الدنيا في مصالحه يراع لم من وكذلك ، نفسه عن يؤد لم وإن غيره عن يؤدي

  .نفسه يزوج لم وإن غيره ويزوج ، لنفسه تتم مل وإن
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